
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Stand van zaken uitstroom Gebouw C en 
financiering, indien noodzakelijk 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Lokaal voorkomen van dakloosheid en faciliteren 
van uitstroom uit de maatschappelijke opvang 
naar gemeente van herkomst draagt bij aan een 
duurzaam herstel van eigen inwoners en verlaagt 
de regionale kosten voor maatschappelijke 
opvang. 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
27 sept 2017 
 
 
 
 

 
 
25 okt 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Advies PHO De gemeenten in de regio Holland Rijnland gaan 
akkoord met de volgende afspraken: 
1. Als gemeenten van herkomst een 

integraal uitstroomplan (alle 
leefdomeinen) per cliënt te maken met de 
Binnenvest ten behoeve van een 
duurzaam herstel;  

2. Mee te  werken aan de uitstroom  van 
cliënten die van buiten de regio of uit het 
buitenland komen als blijkt dat er 
zwaarwegende redenen zijn voor opvang 
in de regio Holland Rijnland (regio van 
binding ipv herkomst);  

3. Mee te werken mee aan de uitstroom van 
cliënten die uit de regio Holland Rijnland 
komen (regiobinding) en die om 
zwaarwegende redenen beter niet 
gehuisvest kunnen worden in  gemeente 
van herkomst; 

4. Hun lokale corporaties te benaderen met 
het verzoek om volgens afspraak hun 
contingentwoningen toe te wijzen aan de 
Binnenvest. 

5.         Mochten er per 1 december (voor 1 
december moeten alle 
contingentwoningen toegewezen zijn aan 
de Binnenvest) toch nog meer dan x  
(nader te bepalen) cliënten in gebouw C 
verblijven, een gezamenlijke keuze te 
maken voor: 

a) bekostiging uit het reguliere 
budget Beschermd Wonen; of  

b) bekostiging per gemeente per 
client;  

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

In voorgaande PHO’s is afgesproken dat de stand 
van zaken van de in- en uitstroom in de 
maatschappelijke opvang Gebouw C van de 
Binnenvest en de maatregelen van de gemeenten 
om de in- en uitstroom aan te pakken elk PHO 
wordt voorgelegd. 
Tevens is afgesproken om tijdig met elkaar 
afspraken te maken over de financiering van 
gebouw C, indien deze voorziening niet per 1 
januari 2018 gesloten kan worden. 
Daarom ontvangt u bijgaand de laatste rapportage 
rond de stand van zaken rond gebouw C en een 
voorstel voor de financiering. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen Voor de 2e helft van 2017 wordt gebouw C nog 
gefinancierd uit het regionaal budget voor 
beschermd wonen. 
In dit voorstel worden 2 mogelijkheden voor 
financiering voorgelegd, voor het geval dat 
gebouw C niet per 31 december gesloten kan 
worden: 
a. het regionale budget Beschermd Wonen 2018; 
b. per gemeente, per cliënt. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Wmo 

 Eerdere besluitvorming: 
PHO M 7/6:  
- akkoord met te nemen maatregelen op lokaal 
niveau 
PHO M 5/7:  
- bevestiging besluit gebouw C per 31/12/17 dicht 
- bekostiging gebouw C 2de helft 2017 uit 
overschot beschermd wonen 2017 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Saskia Lekkerkerker 
Organisatie: Centrumgemeente Leiden 
 

 
Onderwerp: 
Stand van zaken uitstroom uit gebouw C en financiering (indien noodzakelijk) 
 

 
Beslispunten: 
De gemeenten in de regio Holland Rijnland gaan akkoord met de volgende afspraken: 
1. Als gemeenten van herkomst een integraal uitstroomplan (alle leefdomeinen) per 

cliënt te maken met de Binnenvest ten behoeve van een duurzaam herstel;  
2. Mee te  werken aan de uitstroom  van cliënten die van buiten de regio of uit het 

buitenland komen als blijkt dat er zwaarwegende redenen zijn voor opvang in de 
regio Holland Rijnland (regio van binding ipv herkomst);  

3. Mee te werken mee aan de uitstroom van cliënten die uit de regio Holland 
Rijnland komen (regiobinding) en die om zwaarwegende redenen beter niet 
gehuisvest kunnen worden in  gemeente van herkomst; 

4. Hun lokale corporaties te benaderen met het verzoek om volgens afspraak hun 
contingentwoningen toe te wijzen aan de Binnenvest. 

5.         Mochten er per 1 december (voor 1 december moeten alle contingentwoningen 
toegewezen zijn aan de Binnenvest) toch nog meer dan x  (nader te bepalen) 
cliënten in gebouw C verblijven, een gezamenlijke keuze te maken voor: 

a) bekostiging uit het reguliere budget Beschermd Wonen; of  
b) bekostiging per gemeente per client;  

 
Inleiding: 
In het PHO M van 7 juni en 5 juli 2017 is afgesproken dat we als regio er gezamenlijk 
voor zorgen dat gebouw C dit jaar sluit en dat we daar lokale maatregelen voor treffen. 
Het realiseren van lokale maatregelen wordt gemonitord. Gemeenten leveren hiervoor 
informatie aan.  
Tijdens het PHO M van 27 september zijn op basis van gegevens van de organisatie voor 
maatschappelijke opvang  taakstellingen per gemeente afgesproken. 15 december 2017 
is de streefdatum voor het realiseren van de lokale taakstelling omdat daarna de drukte 
van het einde van het jaar start. Eind 2017 nadert al snel.   
Of de uitstroom uit de maatschappelijke opvang op tijd gerealiseerd wordt  is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van het op tijd leveren van contingentwoningen door lokale 
corporaties. Zeker voor gemeenten die een redelijk grote taakstelling hebben.  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 25 oktober 2017  
Tijd: 9.00 – 13.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Nieuwkoop, 

locatie Nieuwveen, raadzaal. 
Agendapunt: 05 
  



 

 
Kernboodschap: 
1. Laatste uitstroomcijfers uit de maatschappelijke opvang (bijlage 1).  
Uit de laatste cijfers blijkt dat de bezetting van het aantal bedden afneemt. Op dit moment 
zijn 19 bedden in gebruik. 
 
2. Realiseren van taakstelling per gemeente (bijlage 2).  
Bijgevoegd een meer specifieke lijst met hoe cliënten per gemeente gehuisvest gaan 
worden. Realisatie hangt af van hoe snel afspraken tussen gemeenten, zorginstellingen 
en corporaties tot stand komen, hoe snel de contingentwoningen door de lokale 
corporaties worden toegewezen en de hoogte van de instroom in de maatschappelijke 
opvang vanuit lokale gemeenten. 
 
3. Lijst met te leveren contigentwoningen door corporaties uit de regio voor eind 
2017.(bijlage 3) 
De Binnenvest krijgt op basis van eerder gemaakte regionale afspraken nog 7 
contingentwoningen toegewezen voor 1-persoonshuishoudens. Deze woningen worden 
door het jaar heen geleverd voor een bepaalde afgesproken datum. Naast deze eerdere 
toewijzingen krijgt de Binnenvest, op basis van een herverdeling, tevens 8 extra 1-
persoonswoningen toegewezen voor 1 november. Zie hiervoor bijlage 2 waar per 
corporatie staat vermeld per wanneer ze een contingentwoning moeten toewijzen. Alle 
contingentwoningen moeten uiterlijk voor 1 december toegewezen zijn. 
Of de uitstroom uit de maatschappelijke opvang op tijd gerealiseerd wordt  is voor een 
deel dus afhankelijk van het op tijd leveren van contingentwoningen door lokale 
corporaties. Zeker voor gemeenten die een redelijk grote taakstelling hebben.  
Uit ervaring blijkt dat het op tijd toewijzen van contingentwoningen niet altijd lukt, zeker 
niet de herverdeelde contingentwoningen die later in het jaar, aan de Binnenvest worden 
toegekend (die worden soms pas aan het begin van het volgende jaar toegewezen). 
Het niet op tijd toewijzen van contingentwoningen door de corporaties kan er toe leiden 
dat er een vertraging kan optreden in de uitstroom uit de maatschappelijke opvang aan 
het einde van het jaar. Die vertraging kan ook ontstaan omdat er tussen toewijzen 
contingentwoning en bewoning van contingentwoning meestal een aantal weken zitten  
(bv doordat de woning nog niet leeg is, de woning opgeknapt moet worden, etc).  
 
4. Ervaringen samenwerking Binnenvest en gemeente Leiden. 
De gemeente Leiden en de Binnenvest hebben een werkwijze ontwikkeld met als doel 
een duurzame en versnelde uitstroom van Leidenaren uit de maatschappelijke opvang.  
De volgende aandachtspunten komen naar voren: 
A. Als een cliënt weer terugkeert vanuit Leiden naar zijn gemeente van herkomst is 

het belangrijk dat er in de gemeente aldaar, samen met de Binnenvest, een 
integraal uitstroomplan (alle leefdomeinen) wordt opgesteld ten behoeve van een 
duurzaam herstel.  

B. Er verblijven cliënten in de maatschappelijke opvang die van buiten de regio of uit 
het buitenland komen. Dit is het gevolg van landelijke afspraken over de 
landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. Dus iedereen kan 
zich overal in Nederland melden bij een organisatie voor maatschappelijke 
opvang. Echter, iedereen wordt in principe opgevangen in de regio van herkomst. 
Als iemand zich in een regio meldt zonder binding dan vindt er een warme 



 

overdracht plaatst tussen organisaties voor maatschappelijke opvang, dus 
overdracht naar de regio van herkomst. Soms zijn er zwaarwegende redenen 
waarom iemand in zijn regio van binding (ipv herkomst) wordt opgevangen. Denk 
hierbij aan familie die kan zorgen, zorgbehandeling, geen gemeente van 
herkomst hebben, etc. 

C. Naast cliënten van buiten de regio of het buitenland is het soms, om 
zwaarwegende redenen, niet wenselijk om mensen binnen onze eigen regio te 
huisvesten in hun gemeente van herkomst.  

D. Het hebben van woonruimte blijft een groot obstakel bij uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang. Lokale corporaties vragen om tijdig hun 
contingentwoningen toe te wijzen helpt hierbij.  

 
5. Bekostiging van gebouw C na 31 december 2017. 
Zoals het er naar uitziet (bijlage 2) bestaat er een reële kans dat we als regio er voor 
kunnen zorgen dat voor het einde van het jaar gebouw C dicht kan. Als er aan het einde 
van het jaar nog een klein aantal cliënten resteren dan kan gebouw C alsnog sluiten en 
wordt er naar tijdelijke oplossingen voor hen gezocht. De ondergrens van de bezetting 
moet nader bepaald worden in overleg met de Binnenvest op basis van 
kostenafwegingen van openhouden Gebouw C vs hotelkosten. Als er aan het einde van 
het jaar meer dan x cliënten in gebouw C verblijven dan kan het zijn dat het gebouw nog 
wat langer moet openblijven. 
Mocht gebouw C toch nog iets langer moeten openblijven, wat niet de bedoeling is, dan 
ligt daar het vraagstuk van bekostiging. De kosten voor gebouw C kunnen naar keuze 
van de portefeuillehoudersgedekt worden uit: 
a. uit het overschot regionale budget beschermd Wonen 2018; 
b. door lokale gemeenten per cliënt (per maand). 
 
Consequenties: 
Als voor het eind van het jaar niet minimaal 32 cliënten van de maatschappelijke opvang 
zijn opgevangen door de gemeenten in de regio Holland Rijnland en als instroom in de 
maatschappelijke opvang lokaal niet voorkomen wordt, kan gebouw C per 31 december 
2017 niet sluiten. 
 
Communicatie: 
Via het ambtelijk overleg AOW en het bestuurlijk overleg PHO M. 
 
Uitvoering: 
Via het ambtelijk overleg AOW en het bestuurlijk overleg PHO M. 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: laatste uitstroomcijfers uit de maatschappelijke opvang; 
Bijlage 2: realiseren van taakstelling per gemeente; 
Bijlage 3: lijst met te leveren contingentwoningen door corporaties uit de regio voor eind 
2017. 
 
 


