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Memo met achtergrondinformatie voor regionale bekostiging van gebouw C 
 
Inleiding 
Tijdens het PHO M van 7 juni jl. is gesproken over de regionale financiering van gebouw C voor de 
tweede helft van 2017 uit het lopende regionale budget Beschermd Wonen 2017. Afgesproken is dat u 
Voor het PHO M van 5 juli as. aanvullende informatie ontvangt over: 
- de werkzaamheden van de Binnenvest 
- praktische handvatten bij voorkomen dakloosheid/instroom in de maatschappelijke opvang 
- inzicht in middelen Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkering 2017 
 
Tijdens het PHO M van 5 juli is er tijdens het onderwerp “Uitvoeringsprogramma maatschappelijke 
Zorg” gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van dit memo en de bijlagen. 
 
1. Werkzaamheden van de Binnenvest 
 
De Binnenvest verricht verschillende soorten werkzaamheden in de regio met als doel voorkomen van 
dakloosheid, daklozen opvangen (individuen, jongeren en gezinnen), tijdelijke zelfstandig huisvesten 
en begeleiden bij herstel en zelfstandig wonen.  
In 2016 had de Binnenvest 1598 unieke cliënten waarvan 501 in de opvang. Omdat er gedurende het 
jaar in- en uitstroom plaatsvindt is aantal unieke cliënten altijd veel hoger dan het aantal plekken. 
Hieronder zijn de hoofdactiviteiten van de Binnenvest opgenoemd.  
In Bijlage 1 (begroting Binnenvest 2017), bijlage 2 (begroting gebouw C 2017) en bijlage 3 
(uitvoeringsovereenkomst 2017) worden bedragen, aantallen en uren genoemd. In bijlage 4 
(jaarverslag 2016) verantwoord de Binnenvest haar activiteiten van 2016.  
 
Hoofdactiviteiten van de Binnenvest zijn:  
 
A. Preventie van huisuitzettingen en voorkomen van instroom in de opvang 
1 Outreachend werk: toeleiden naar zorg van zorgmijders op eigen initiatief of basis van signaal; 
2 het bieden van ambulante begeleiding aan inwoners die dreigen uit huis gezet te worden; 
3 het tijdelijk overnemen van een huurcontract zodat uithuiszetting voorkomen kan worden; 
4 sub-regionale inloop in Alphen aan den Rijn, Katwijk, Noordwijk, Hillegom en Leiden (aparte 

locatie voor jongeren) voor inwoners die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden; 
5 begeleiding vanuit het Open Venster in Alphen aan den Rijn. 
 
B. Begeleiding, dagbesteding en activering (intramuraa) 
1 Individuele en groepsbegeleiding met als doel uitstroom en herstel; 
2 dagbesteding en activering gericht op herstel; 
3 zorg wordt ambulant door de betreffende organisatie uit de keten geleverd. 
 
C. Centrale dag- en nachtopvang (Leiden) 
1 Centrale voorziening Nieuwe Energie, inclusief 9 doorstroomkamers:   59 plekken 
2 Tijdelijke voorziening gebouw C: bij opening 36 plekken, op dit moment:  24 plekken 
 (stapelbedden worden verwijderd als ze niet meer in gebruik zijn) 
 
D. Doorstroom en uitstroom: decentrale opvang/woonvormen (deels ook in de sub-regio’s) 
1 Tijdelijke woningen voor dakloze jongeren:        7 plekken 
2 Tijdelijke woningen voor dakloze gezinnen:      41 plekken 
3 Tijdelijke woning voor vrouwen:         3 plekken 
5 Tijdelijke, deels gemengde, huisvesting:      39 plekken 
6 Scheve huisjes:                  4  plekken 
7 Contigentwoningen, drie partijen overeenkomst:     50 plekken 



2 
 

 
E. Doorstroom en uitstroom: ambulante begeleiding (dus geen intramuraal verblijf) 
1 Begeleiding van volwassenen met alleen een postadres bij de Nieuwe Energie: 60 personen 
2 Begeleiding van jongeren met alleen een postadres bij de nieuwe Energie:  65 personen 
3 Begeleiding van gezinnen in de crisisopvang 
4 Begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke opvang:              349 personen 
5 Het tijdelijk overnemen van een huurcontract tbv duurzaam herstel 
 
2. Praktische handvatten bij voorkomen instroom in en versnelde uitstroom uit de 

maatschappelijke opvang 
 
In het tabel hieronder wordt duidelijk waren cliënten van de Binnenvest voorheen woonde. 
  
Overzicht gemeente van herkomst op basis laatste inschrijving GBA 

  

      Totaal aantal unieke cliënten 2016 dag nachtopvang Nieuwe Energie en gebouw C 
 

 

 Aantal unieke cliënten 
2016  

in intake per 31-12-
2016 

 Gemeente van herkomst  Aantal  % Aantal  % 
 

      Leiden                     185  48% 48 40% 
 Leiderdorp                       14  4% 0 0% 
 Oegstgeest                         6  2% 2 2% 
 Alphen aan den Rijn                       23  6% 10 8% 
 Nieuwkoop                         1  0% 2 2% 
 Noordwijk                       11  3% 5 4% 
 Noordwijkerhout                         7  2% 0 0% 
 Kaag en Braassem                         1  0% 

   Katwijk                       23  6% 8 7% 
 Hillegom                          5  1% 0 0% 
 Lisse                         6  2% 2 2% 
 Teylingen                         7  2% 2 2% 
 Voorschoten                       11  3% 1 1% 
 Zoeterwoude                         4  1% 0 0% 
 Overig                       69  18% 29 24% 
 Onbekend                       12  3% 10 8% 
 Totaal                     385  100% 119 100% 
 

      Bovenstaand overzicht is op basis van de laatst bekende inschrijving gba voordat  
 cliënten bij de Binnenvest kwamen. Dat hoeft niet altijd de gemeente van binding te zijn.  

 
 
Huisvesten van dakloze inwoners in eigen gemeente 
Veel cliënten die opgevangen worden in de maatschappelijke opvang in Leiden hadden ook direct in 
hun gemeente van herkomst kunnen blijven wonen met ondersteuning vanuit de lokale gemeente.  
De ondersteuning kan bestaan uit: het verstrekken van een postadres, individuele begeleiding, 
schuldhulpverlening, activering naar werk/school en inkomen-ondersteuning in de vorm van een 
uitkering en toeslagen. Wellicht gecombineerd met gezinsbegeleiding, ambulante GGZ en/of 
verslavingszorg. 
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Housing First 
Het direct huisvesten met daaraan gekoppeld de nodige ondersteuning biedt inwoners een snellere, 
meer duurzamer en goedkoper herstel (circa  € 60.000 in de opvang en € 30.000 ambulant per 
persoon per jaar) dan opvangen in de maatschappelijke opvang.  
 
Dit concept wordt ook wel housing first genoemd. In Amerika hebben ze daar al lange tijd goede 
ervaringen mee. In Nederland heeft het concept in meerdere steden/gebieden al jaren geleden vorm 
gekregen. Meer informatie over housing first is te vinden in bijlage 5 (onderzoek van de Radboud 
Universiteit naar de resultaten in Amsterdam) en bijlage 6 (onderzoek naar de resultaten in Dordrecht 
met uitleg over het concept). Dit concept wordt tevens uitgedragen door de landelijke Federatie 
Opvang (zie bijlage 7: brief van de FO naar de informateur mevrouw Schippers). 
 
Snelle uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar gemeente van herkomst 
Als deze inwoners toch naar de maatschappelijke opvang in Leiden komen dan hebben zij er baat bij 
dat ze z.s.m. weer terugkeren naar hun gemeente van herkomst zodat er gestart kan worden met een 
proces van maatschappelijke herstel. Lokaal opvangen, begeleiden, in de wijk dichtbij het netwerk 
biedt de meeste kansen op een duurzaam herstel en is goedkoper. 
 
Praktische handvatten voor voorkomen dakloosheid en instroom in de maatschappelijke opvang 
1 Vroegsignaleren van problematische betalingsachterstanden (huur, zorgpremie, energie en 

gemeentebelastingen): zie “er op af” pilots in verschillende steden. Leiden is ook een pilot 
gestart. 

2 Convenant voorkomen huisuitzettingen door huurschulden en/of overlast. Achter een 
huisuitzetting zitten altijd meerdere problemen. Een brede definitie van de doelgroep zorgt er 
voor dat mensen minder snel buiten de boot van een convenant vallen.  
-  Bij dreigende uithuiszetting kan individuele begeleiding geboden worden (voorwaarde 

om er niet uitgezet te worden) om huisuitzetting te voorkomen.  
-  Een zorgaanbieder kan het huurcontract tijdelijk overnemen zodat huurinkomsten 

geborgd zijn. 
- Het bieden van (tijdelijke) vervangende woonruimte die goedkoper is en/of minder 

prikkels biedt. 
- Gezinnen nooit op straat. 

3 Alle gemeenten ontvangen van deurwaarders een bericht als een huis ontruimt gaat worden. 
Dit betreft naast ontruimingen uit corporatiewoningen ook ontruimingen uit particuliere 
huurwoningen. Dit biedt gemeenten om in contact te komen met inwoners die op zeer korte 
termijn ontruimt gaan worden. 

4 Integrale gemeentelijke ondersteuning bij dreiging van huisuitzetting. 
5 Het zorgen voor (tijdelijke, alternatieve, sobere) vormen van wonen voor inwoners uit de eigen 

gemeente die dakloos zijn geworden en die niet een 24/7 intramurale opvangvoorziening 
nodig hebben door middel van:  
a) Het aanspreken van corporaties op de mogelijkheid om meerdere mensen in één 
(contingent-) woning te huisvesten;  
b) Het aanspreken van corporaties op de mogelijkheid om van één (contingent-) woning 
meerdere zelfstandige wooneenheden te maken;  
c) Het in beeld brengen van locaties voor scheve huisjes;  
d) Het realiseren van tijdelijke woonvoorzieningen;  
e) Het gebruik maken van pensions/hotels;  

5 Een briefadres (met daar aan gekoppeld begeleiding) voor inwoners die of bij andere tijdelijk 
inwonen of die marginaal (niet op een bestaand adres) gehuisvest zijn. Dit biedt een 
gemeente de mogelijkheid om in contact te komen met zijn kwetsbare inwoners. 

6 Tijdelijk afzien van de kostendelersnorm. 
7 Vroeg betrekken van de organisatie voor maatschappelijke opvang bij dreigende 

uithuiszettingen. 
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Praktische handvatten bij snelle uitstroom 
Wie uitstroomt en hoe snel is maatwerk. Mensen die geen 24/7 opvang nodig hebben zijn beter af met 
direct zelfstandig huisvesten met daarna gekoppeld ambulante ondersteuning en zorg zodat er gestart 
kan worden met een proces van maatschappelijke herstel. Lokaal opvangen, begeleiden, in de wijk 
dichtbij het netwerk biedt de meeste kansen op een duurzaam herstel en is goedkoper. 
 
Als deze inwoners toch naar de maatschappelijke opvang in Leiden komen dan hebben zij er baat bij 
als ze dus z.s.m. weer terugkeren naar hun gemeente van herkomst. 
 
In samenwerking met de Binnenvest zorg een lokale gemeente voor een zo’n spoedig mogelijke 
terugkeer naar de gemeente van herkomst. Dit zijn cijfers die een indicatie zijn voor het aantal 
terugkerende inwoners naar een gemeente. Wat is er nodig om deze cliënten z.s.m. te laten 
terugkeren naar hun gemeente van herkomst? 
- Contactpersoon vanuit de gemeente voor de Binnenvest om tot afspraken te komen; 
- tijdelijke, flexibele, sobere huisvesting (kan vele vormen aannemen); 
- integrale gemeentelijke dienstverlening (inclusief individuele begeleiding); 
- zo nodig aanvullende ambulante zorg vanuit GGZ, verslaving of JGT. 
 
Het ondersteunen van deze cliënten verschilt niet van mensen die via een contigentwoning weer 
zelfstandig gaan wonen. De corporaties in de regio geven aan dat juist deze huurders goede huurders 
zijn: er is geen overlast. Dit komt omdat er goede afspraken zijn tussen huurder, corporatie en 
aanbieder van individuele begeleiding, in dit geval de Binnenvest. 
 
 
3. Overzicht van de budgetten Bescherm Wonen en Decentralisatie uitkering 
maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ 2017  
 
Beschermd Wonen 

Beschermd Wonen rekening rekening prognose prognose 

 
2015 2016 2017 2018 

Rijksbudget -27.859.230 -27.888.195 -29.711.858 -30.630.359 
Eigen bijdragen -2.387.669 -1.268.495 -1.455.612 -1.475.000 
ZIN intramuraal 24.082.043 23.770.981 25.061.014 26.173.473 
PGB 2.630.930 2.655.185 2.750.000 2.750.000 
Overbruggingszorg 431.399 252.210 275.000 275.000 
Overgangsregime 291.044 75.105 0 0 
Uitvoeringskosten 271.984 288.571 508.000 508.000 
Extra NTB 2016 0 388.999 PM PM 
voordeel -2.539.499 -1.725.639 -2.573.456 -2.398.886 

     gestort in reserve 2.539.499 2.300.000 
  te onttrekken aan reserve 

 
-574.361 

  te onttrekken aan reserve 
 

-1.340.000 
  

     stand reserve ultimo 2016 
 

4.839.499 
  onttrekkingen 2017 

 
-1.914.361 

  nog beschikbaar 
 

2.925.138 
   

 
Toelichting 
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In bovenstaand financieel overzicht zijn de resultaten van de jaarrekening 2015 en 2016 opgenomen. 
Voor de prognose 2017 en 2018 is uitgegaan van de rijksbijdragen uit de decentralisatie uitkering 
Beschermd Wonen zoals zijn opgenomen in de meicirculaire 2017.  
Op basis van historische gegevens over het gebruik van voorzieningen is een prognose voor 2017 en 
2018 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met volgende: 
- hogere kosten ten aanzien van Zorg in Natura intramuraal in verband met 100% verrekening van de 
Normatieve Huisvestingscomponent (NHC); 
- capaciteitsuitbreiding per 1-1-2017 waardoor de uitvoeringskosten structureel toenemen.  
 
Van het lopende regionaal budget beschermd Wonen 2017 zou voor de regionale bekostiging van 
gebouw C, tweede helft van 2017, € 515.000 gereserveerd moeten worden. Gezien de prognose voor 
2017 is daar financiële ruimte voor. 
 
Binnen Holland Rijnland verband is afgesproken dat het overschot Beschermd Wonen jaarlijks wordt 
gestort in de “reserve zachte landing rijks- bezuinigingen 3D onderdeel Beschermd wonen”.  Onlangs 
is € 1.340.000,- onttrokken aan dit reserve ten behoeve van innovatieve pilots Beschermd Wonen en 
de projectorganisatie uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg. De stand van de reserve 
Beschermd Wonen per mei 2017 komt uit op € 2.925.138,-. De stand van de reserve zou met 
bekostiging van gebouw C voorlopig uitkomen op € 2.410.138,-. Zie voor meer informatie bijlage 8.  
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Decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ 2017 

Overzicht Budget Maatschappelijke Opvang, verslavingsbeleid en OGGZ 2017 
 Budget conform mei circulaire 2016 

    
 €        7.868.325  

      Binnenvest 
   

 €    6.236.000  
 Reguliere subsidie 

  
 €      4.890.500  

  Transformatiesubsidie 
  

 €         764.500  
  Gebouw C 1ste halfjaar 2017 

  
 €         515.000  

  Open Venster Alphen aan den Rijn   €           50.000   
samenwerkingsproject De Krachtkoppeling 

 
 €           16.000  

  
      Brijder (verslavingszorg) 

   
 €    1.185.420  

 uitvoeren van activiteiten verslavingszorg en -
preventie 

   
      Rivierduinen (OGGZ deel) 

   
 €       688.675  

 Vroegdetectie 
  

 €         245.675  
  OGGZ signaleren en toeleiding naar zorg 

 
 €         317.700  

  OGGZ gerichte ondersteuning van complexe 
doelgroepen  €         125.300  

  
      GGD 

     regionale verslavingspreventie Zuid-Holland Noord 
 

 €         241.596   €       665.046  
 

      totale subsidie maatschappelijke zorg 
 

 €         423.450  
  Meldpunt Zorg en Overlast   

 €         172.886  
  Toeleidingsteam Leiden 

   €          77.662  
  Inzet in Veiligheidshuis 

   €          57.960  
  Toeleiding risicogezinnen   

 €          36.394  
  Regionale website “je kunt meer” 

   €          78.548  
  

      Kwadraad 
   

 €         15.000  
 PGA 

     
      St. Exodus 

   
 €       141.800  

 Landelijke opvang ex-gedetineerden 
     

      St. Kocon, Katwijk 
   

 €         76.874  
 Re-integratie ex-gedetineerden 

     
      De Brug, Katwijk 

     regionale ambulante hulpverlening aan 
verslaafden 

  
 €         85.000  

 
      Totaal 

    
 €        9.093.815  

      Gefinancierd uit eigen middelen Leiden 2017 
   

 €        1.225.490  
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Toelichting  
Vanaf 2016 heeft de centrum-gemeente Leiden € 750.000 minder rijkssubsidie gekregen door een 
landelijk herverdeling van de middelen. Deze korting is doorberekend naar de instelling voor 
maatschappelijke opvang, de Binnenvest. In 2016 heeft de Binnenvest naast deze korting tevens te 
maken gehad met een stijging van 39% van het aantal cliënten voor de opvang: van 361 cliënten in 
2015 naar 501 cliënten in 2016.   
In 2017 zou er nogmaals een rijkskorting plaatsvinden van € 750.000, ook bedoeld voor de 
Binnenvest, maar die is tot nadere orde uitgesteld. Met de Binnenvest is afgesproken, na overleg met 
de regio, dat de uitgestelde korting van € 750.000 besteed wordt aan de transformatie-opgave van de 
maatschappelijke opvang (van centraal naar lokaal, van intramuraal naar ambulant). In de 
strategische agenda 2017-2020 van de Binnenvest (bijlage 9) beschrijft de organisatie haar 
veranderopgave en hoe zij die vorm geeft de komende jaren. 
 
Bijdrage gemeente Leiden 
Vanaf 2013 wordt de decentralisatie-uitkering aangevuld met Leidse Middelen. Elk jaar draagt de 
gemeente Leiden circa € 1 mln. bij aan activiteiten voor inwoners uit de gehele regio Holland Rijnland. 
In 2017 draagt de gemeente Leiden € 1,2 mln. bij. 
 
Tot slot 
Tot slot voert het bureau HHM momenteel in opdracht van de centrum-gemeente Leiden, namens de 
gemeenten in de regio Holland Rijnland, een inventarisatie uit naar de vraag naar maatschappelijke 
zorg in Holland Rijnland. Er zijn meerdere gemeenten betrokken geweest/worden betrokken bij de 
opdrachtformulering, bespreking van de resultaten en het inbrengen van de gegevens bij de regionale 
projectorganisatie van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg.  

Belangrijke elementen van deze inventarisatie zijn:  
a) Wat is het huidige aanbod binnen de Maatschappelijke Zorg? Hoeveel mensen maken hier gebruik 
van?  
b) Hoe groot is het percentage mensen dat in de toekomst aangewezen blijft op intramuraal wonen? c) 
Wat hebben mensen nodig die doorstromen naar extramurale zorg en hoe kan dit worden 
verwezenlijkt (rekening houdend met zowel de ondersteunings-, als de woonbehoefte)?  
 
De resultaten van dit onderzoek worden nog deze zomer verwacht en zullen dan met u gedeeld 
worden. 

 
 


