
 

 
 

 

   
    

 

 

 

 
 
  
  
  
  
   
  
  
   
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Oplegvel 

1. Onderwerp Bestuurlijke regionale afspraken tbv verkleinen 
maatschappelijke opvang, rekenmodel 
bekostiging  en sluiting gebouw C 

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 
terug naar gemeente van herkomst draagt bij aan 
een duurzaam herstel van eigen inwoners en 
verlaagt de lokale maatschappelijke kosten en de 
regionale kosten voor maatschappelijke opvang. 

4. Behandelschema: 

DB 
Colleges 
PHO 
DB 
Gemeenteraad 
DB 
AB 
Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 

Datum: 
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

11 april 2018 30 mei 2018 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

5. Advies PHO In te stemmen met: 
1. het opstellen van regionale bestuurlijke 

afspraken (zie A. in deze nota) tbv 
minder dak- en thuislozen in de opvang 
en een snelle terugkeer naar de 
gemeente van herkomst zodat gebouw 
C niet meer nodig is. 

2. het voorbeeld rekenmodel (zie B. in 
deze nota en bijlage 2) tbv bekostiging 
van gebruik van gebouw C in 2018. 

3. sluiting van gebouw C: 
a. Als er nog 12 cliënten over zijn en die 

elders (extra op de Nieuwe Energie, 
in de bed, bad en brood van Leiden, 
huurwoning Binnenvest) 
opgevangen/gehuisvest kunnen 
worden. 

b. De kosten voor deze 12 (of minder) 
extra plekken blijven in 2018 nog voor 
rekening van de regionale 
gemeenten. 

c. Per uiterlijk 1 april 2019, op 
voorwaarde dat gemeenten in de 
regio dak- en thuisloze inwoners, die 
zelfstandig kunnen wonen, zelf 
(tijdelijke) huisvesting bieden.  

d. In 2019 de extra maatschappelijke 
opvang in gebouw C, of elders, op 
een zelfde manier financieren als in 
2018 (per gemeente per cliënt (duur 
verblijf)). 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 



 

 
 

 

 
  

   

 
 

 
   

  
 

  

 

 

 
 
 

 

 
  

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

Bestuurlijke afspraken maken over lokaal 
voorkomen van dakloosheid en faciliteren van 
snelle uitstroom uit de maatschappelijke opvang 
terug naar gemeente van herkomst. Dit draagt bij 
aan een duurzaam herstel van eigen inwoners en 
verlaagt zowel de lokale maatschappelijke kosten 
als de regionale kosten voor maatschappelijke 
opvang. Door de centrale maatschappelijke 
opvang te verkleinen komen er middelen vrij die 
subregionaal ingezet kunnen worden ter 
voorbereiding op de decentralisatie vanaf 2022. 

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Bekostiging van gebruik van gebouw C per 
gemeente, per cliënt (plek en duur verblijf) in 2018 

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 
- bekostiging gebouw C in 2018 voor rekening van 
gemeenten per cliënt, duur verblijf 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 

* weghalen wat niet van toepassing is 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 
 

  

Adviesnota PHO 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 11 april 2018 

Tijd: 09.30 – 11:30 uur 

Locatie: Gemeente Nieuwkoop, 
Teylersplein 1 Nieuwveen 
(Raadszaal) 

Agendapunt: 05 

Auteur: Saskia Lekkerkerker 
Organisatie: Gemeente Leiden 

Onderwerp: 
Bestuurlijke regionale afspraken tbv verkleinen maatschappelijke opvang, rekenmodel 
bekostiging  en sluiting gebouw C 

Beslispunten:  
In te stemmen met: 

4. 	 het opstellen van regionale bestuurlijke afspraken (zie A. in deze nota) tbv 
minder dak- en thuislozen in de opvang en een snelle terugkeer naar de 
gemeente van herkomst zodat gebouw C niet meer nodig is. 

5. 	 het voorbeeld rekenmodel (zie B. in deze nota en bijlage 2) tbv bekostiging van 
gebruik van gebouw C in 2018. 

6. 	 sluiting van gebouw C: 
a. 	 Als er nog 12 cliënten over zijn en die elders (extra op de Nieuwe 

Energie, in de bed, bad en brood van Leiden, huurwoning Binnenvest) 
opgevangen/gehuisvest kunnen worden. 

b. 	 De kosten voor deze 12 (of minder) extra plekken blijven in 2018 nog 
voor rekening van de regionale gemeenten. 

c. 	 Per uiterlijk 1 april 2019, op voorwaarde dat gemeenten in de regio dak
en thuisloze inwoners, die zelfstandig kunnen wonen, zelf (tijdelijke) 
huisvesting bieden. 

d. 	 In 2019 de extra maatschappelijke opvang in gebouw C, of elders, op 
een zelfde manier financieren als in 2018 (per gemeente per cliënt (duur 
verblijf)). 

Inleiding 
Dakloosheid blijft hoog; bestuurlijke afspraken tbv verkleining maatschappelijke opvang 
Instroom in de maatschappelijke opvang van individuen en gezinnen blijft, ondanks het 
einde van de economische crisis, hoog. Dit blijkt ook uit gesprekken met andere 
centrumgemeenten (Amersfoort en Rotterdam) en opvangorganisaties zoals Kwintes en 
de Binnenvest. De jaarcijfers 2017 (in april concept gereed) van de Binnenvest zullen dit 
bevestigen.  
Om meer zicht te krijgen op de oorzaken, doelgroepen en mogelijke interventie
mogelijkheden heeft de centrumgemeente Leiden aan het onderzoeksbureau DSP 
gevraagd daar onderzoek naar te doen (eind mei gereed). 



 

 

  

 
 

  

 

 

 
  
  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

Zowel uit gegevens van de Binnenvest als uit de meest recente daklozentelling in 
Rotterdam blijkt dat steeds meer cliënten in de maatschappelijke opvang dakloos zijn 
geworden omdat ze uit hun sociale netwerk zijn gezet; uitputting sociaal netwerk (dakloos 
geworden, onderdak in sociaal netwerk, uitgezet door sociaal netwerk, voor een tweede 
keer dakloos). 
Bijlage 1: cijfers Binnenvest: instroom en uitstroom maatschappelijke opvang per 
gemeente (april 2017 – maart 2018). 

Voorbeeld rekenmodel tbv bekostiging verblijf gebouw C 2018 
Gebouw C is in gebruik omdat er nog steeds toeloop is van dak- en thuislozen (individuen 
en gezinnen) vanuit de regio Holland Rijnland. Eerder is er bestuurlijk afgesproken dat in 
2018 gemeenten zelf het verblijf van hun inwoners in gebouw C bekostigen. Gebouw C is 
helaas nog niet dicht, er bevinden zich nog 23 cliënten in gebouw C.  

Beleidskaders 
 Wmo 
 Regionaal beleidskader maatschappelijke zorg 
 Regionaal uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg 

Rol Holland Rijnland 
Platformfunctie op verzoek van gemeenten 

Beoogd effect 
- Eind mei 2018 zijn er bestuurlijk afspraken met als doel dat eind 2018 de instroom in de 
maatschappelijke opvang zo gedaald is en de uitstroom, terug naar gemeente van 
herkomst, zo snel verloopt dat 59 plekken in de maatschappelijke opvang voldoende zijn 
(een daling met 29% van het aantal plekken; van 83 naar 59 plekken) 
- Eind mei 2018 zijn er bestuurlijke afspraken met als doel dat eind 2018 er geen 
maatschappelijke opvang voor gezinnen meer nodig is, gezinnen worden dan per direct 
opgevangen door gemeente van herkomst. 

Argumenten 
1. Veel mensen die zich aanmelden bij de MO hebben kort daarvoor nog zelfstandig 
gewoond. Deze mensen kunnen zsm weer zelfstandig wonen maar hebben wel 
ambulante begeleiding nodig bij het opbouwen van een zelfstandig leven. Beslispunt 1. 
In de maatschappelijke opvang verblijven cliënten en gezinnen die per direct zelfstandig 
kunnen wonen in hun gemeente van herkomst met ambulante begeleiding aan huis. 

2. Opvang leidt tot hospitalisering en is daarmee niet stimulerend om voor jezelf te gaan 
zorgen. Verblijf in de MO zorgt voor snelle gewenning aan niet voor jezelf hoeven te 
zorgen; hospitalisering. In de MO krijg je begeleiding, werk je aan terugkeer naar 
zelfstandig wonen, doe je dagbesteding en dien je corveetaken uit te voeren. Je voert 
echter geen zelfstandig huishouden. Beslispunt 1. 

3. Opvang van gezinnen in de MO heeft een negatief effect op kinderen en het 
gezinsleven, ze verliezen naast hun huis (verhuizen meestal meerdere malen als ze 
opgevangen worden) ook hun vertrouwde sociale omgeving. 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

    
     
    
 

 

Verblijf in de MO door gezinnen verbreekt contacten van kinderen met hun sociale 
contacten in de wijk (school, sport, zwemles, clubjes, vriendjes en familie), meestal moet 
een gezin meerdere malen verhuizen binnen een half jaar voordat ze een definitieve 
woning aangeboden krijgen. Gezinnen worden altijd per direct gehuisvest in een 
crisiswoning of in een hotel als er even geen woning beschikbaar is. Het is wenselijk dat 
deze gezinnen direct gehuisvest worden in de gemeente van herkomst.  Beslispunt 1. 

4. Zelfstandig wonen in de eigen omgeving versnelt het herstelproces, is duurzamer en 
goedkoper (1 plek in gebouw C kost  jaarlijks circa 40.000 euro). Beslispunt 1. 

A. Bestuurlijke afspraken tbv verlagen instroom in de maatschappelijke opvang en 
versnellen uitstroom uit de maatschappelijke opvang terug naar gemeente van 
herkomst 
Er liggen verschillende redenen onder waarom iemand of een gezin dakloos wordt. 

Oplossingen zijn o.a.: 

1 Sneller signaleren van dreigende dakloosheid door gemeenten, corporaties en 


zorg/begeleiding; 
2 	 sneller en adequater reageren op dreigende dakloosheid door gemeenten, 

corporaties en zorg/begeleiding (b.v. begeleiding bieden aan iedereen die dakloos 
dreigt te worden of is geworden, ook als diegene na dakloosheid gebruik maakt van 
zijn/haar sociaal netwerk); 

3 	 realiseren/faciliteren van (tijdelijke) huisvesting door gemeenten, corporaties, 
zorgorganisaties denk hierbij aan: 
-	 gemeente faciliteert bij realiseren (tijdelijke) woningen door corporaties; 
-	 gemeente maakt afspraken met lokale corporaties over leveren huurwoningen 

(ook voor blokgebruik); 
-	 gemeente zorgt zelf voor (tijdelijke) woningen door te huren/kopen/laten 

realiseren; 
-	 gemeente maakt afspraken met vakantiepark/camping/hotels/ hostels over 

tijdelijke crisishuisvesting voor individuen en gezinnen; 
-	 gemeenten en corporaties in de regio zoeken nu al de ruimte in de huidige 

regionale huisvestingsverordening en zijn instrumenten (bv in de voorwaarden in 
regels rond urgentie, contingent, huurverbod) om te voorkomen dat kwetsbare 
inwoners zoals (dreigende) dak- en thuislozen en gezinnen) geen last hebben 
van uitsluiting uit het systeem en zijn onderling uitsluitende criteria. Dit is nodig 
omdat dit jaar de verordening en zijn instrumenten worden geëvalueerd en pas 
volgend jaar een nieuwe wordt opgesteld.  

4 	 noodfonds voor huurachterstanden (voorbeeld regio Duin- en Bollenstreek); 
5 	  realiseren van (meer) intramuraal, zorgaanbod in de regio voor specifieke    

  doelgroepen zoals 1) dakloze ouderen met somatische klachten, 2) GGZ cliënten met   
  somatische klachten, 3) inwoners met meervoudige diagnose verslaving/GGZ/    
  somatisch/gedragsstoornis/justitieel. 

Inspanningen verhogen 
We moeten onze gezamenlijke inspanningen verhogen om instroom in de 
maatschappelijke opvang te verkleinen en uitstroom terug naar gemeente van herkomst 
te vergroten. Gebeurt dat niet dan blijft er extra maatschappelijke opvang nodig en lukt 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

 
 

het ons niet om de centrale maatschappelijke opvang te verkleinen. Het verkleinen van 
de centrale opvang, wenselijk vanaf dit jaar, is nodig omdat we met het daarbij vrij te 
komen budget meer sub-regionale voorzieningen kunnen realiseren ter voorbereiding op 
de decentralisatie vanaf 2022 en daarmee kunnen inspelen op wensen van gemeenten in 
de sub-regio’s.  

Bestuurlijke afspraken over rolverdeling bij (dreigende) dakloosheid 
Om de maatschappelijke opvang te verkleinen zijn regionale afspraken nodig over 
bijvoorbeeld: 

1. 	 Wie (maatschappelijke opvang of gemeente van herkomst) welke doelgroep 
huisvest (bv cliënten (individuen en gezinnen) die zelfstandig kunnen wonen 
worden binnen XX aantal weken na melding bij maatschappelijke opvang door 
gemeente van herkomst (tijdelijk) zelf gehuisvest); 

2. 	 welke maatregelen getroffen kunnen worden in de maatschappelijke opvang die 
uitstroom bevorderen (bv invoeren eigen bijdrage, intensiever overleg Binnenvest 
- gemeenten); 

3. 	 welke maatregelen getroffen kunnen worden om de terugkeer naar gemeente 
van herkomst te versnellen (bv briefadres, uitkering en dagbesteding bij 
gemeente van herkomst); 

4. 	 welke maatregelen getroffen kunnen tbv duurzaam herstel in gemeente van 
herkomst (bv begeleiding aan iedereen die dakloos is geworden, betrekken JGT 
bij gezinnen). 

Samenwerking Binnenvest en gemeenten in de regio mbt voorkomen instroom en 
versnellen uitstroom uit de maatschappelijke opvang 
De samenwerking tussen gemeenten en de Binnenvest is wisselend (vanuit beider 
perspectief) op het gebied van voorkomen instroom en versnellen uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang. De Binnenvest neemt soms niet of niet snel genoeg contact op 
met de gemeente van herkomst om uitstroom te versnellen, de instroom van dak- en 
thuislozen (individuen en gezinnen) vanuit gemeenten blijft en terugkeer verloopt niet 
altijd soepel. Hier liggen kansen voor verbetering. Op 3 april is er een regionaal overleg 
tussen betrokken ambtenaren uit de regio en medewerkers van de Binnenvest om meer 
concrete werkafspraken te maken. 
De begeleiding van de Binnenvest bij inwoners die dakloos dreigen te raken of die zijn 
uitgestroomd wordt als positief ervaren in de regio. 

B. Rekenmodel bekostiging gebouw C 2018 
Totstandkoming bekostigingsmodel 
Een regionale ambtelijke werkgroep heeft een bekostigingsmodel uitgewerkt. Dit model is 
tijdens de laatste twee AOW overleggen besproken met alle gemeenten. Gemeenten zijn 
niet met een alternatief rekenmodel gekomen maar hebben wel een aantal 
vragen/suggesties meegegeven. Deze vragen en suggesties zijn voorgelegd aan de 
Binnenvest met de vraag of zij uitvoerbaar zijn, het resulteert in een “zo’n eerlijk mogelijk” 
rekenmodel en of zij de nodige gegevens hebben. Het gesprek met de Binnenvest heeft 
geresulteerd in een aangescherpte versie van het bekostigingsmodel waarin zoveel 
mogelijk rekening is gehouden met de gedane suggesties vanuit de regio. 



   

   

   

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

Uitgangspunten bekostigingsmodel 
1 	 Indicatie kosten gebouw C: 0.9 mln per jaar; 
2 	 cliënten verblijven wisselend in NE en gebouw C; 
3 	 cliëntgroepen waarop lokale gemeenten niet kunnen sturen worden buiten de  

bekostiging van gebouw C gehouden. Deze groepen worden bekostigd met de 
subsidie vanuit de centrumgemeente Leiden. Zie hieronder voor deze groepen; 

4 	 er verblijven nu circa 4 a 5 cliënten in de maatschappelijke opvang die voor 1 januari 
2017 al in de opvang verbleven. Dit zijn veelal WLZ cliënten, bekostigd door de WLZ 
maar die nog geen geschikte WLZ plek hebben; 

5 uitgangspunt van de Binnenvest is dat cliënten binnen drie maanden uitstromen.     
Het gemiddelde verblijf in de opvang in 2017 was 77 dagen. Bijna alle cliënten die er 
op 30 juni 2017 verbleven zijn er nu niet meer, op die cliënten onder punt 4 na; 

6 sluiting gebouw C kan alleen als er alternatieve opvangplekken zijn voor de dan 
resterende cliënten. Cliënten kunnen niet op straat gezet worden omdat dit een 
openbare orde en veiligheidsprobleem met zich mee brengt voor de stad Leiden. 
Binnenvest gaat er namelijk van uit dat deze cliënten niet automatisch terugkeren 
naar hun gemeente van herkomst en daar ook blijven; 

7 bij verdeling van kosten alleen op basis van instroom en uitstroom wordt er geen 
rekening gehouden met duur van verblijf. Dit zou daarom een niet eerlijke verdeling 
van kosten worden. In de tabellen die zijn meegestuurd staan cijfers mbt instroom uit 
gemeenten en uitstroom naar gemeenten. De hoeveelheid instroom uit een 
specifieke gemeente hoeft niet gelijk te zijn aan de uitstroom naar die specifieke 
gemeente. 

Clientgroepen die bekostigd worden met subsidie vanuit de centrumgemeente Leiden (en 
dus niet worden verrekend met de regiogemeenten) 
A. 	 Cliënten die van buiten de regio komen (kunnen gemeenten niet op sturen); 
B. 	 cliënten in de doorstroomkamers (9 individuele kamers waar voornamelijk cliënten 

verblijven die langdurig in de maatschappelijke opvang zitten, waaronder WLZ 
cliënten, worden ook vergoed vanuit de WLZ); 

C. 	 cliënten die voor 30 juni 2017 zijn ingestroomd (rond die tijd bestuurlijke besluiten in 
PHO over gebouw C, circa 4 a 5 cliënten); 

D. 	 cliënten die korter dan 3 weken per jaar in de opvang verblijven (zijn “draaideur” 
cliënten die moeilijk binnen blijven. Meestal slapen 8-10 cliënten binnen en 8-10 
cliënten op straat in Leiden).  

Voorbeeld rekenvoorbeeld 
Het rekenmodel is gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik (duur verblijf, aantal cliënten) 
van de maatschappelijke opvang in 2018. Omdat cliënten (Locatie Nieuwe Energie of 
Gebouw C) geplaatst worden waar op dat moment plek is wordt er gerekend met een 
percentage van de totale bezetting door een specifieke gemeente.  

Bv, als een gemeente 39% van de totale bezetting (plek x verblijfsduur) in een bepaalde 
periode bezet dan is deze 39% ook van toepassing op de berekening van de kosten voor 
gebouw C in die betreffende periode voor die specifieke gemeente.  

Rekenmodel 
Totale bezetting = aantal plekken (Nieuwe Energie en gebouw C) x aantal dagen van 
de periode 
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2 	 Bezetting toe te wijzen aan gemeente X: hoeveelheid plekken (Nieuwe Energie en 
gebouw C) x aantal dagen van de periode 

3 	 Bezetting gemeente X/totale bezetting = X% 

4 	 X% x kosten gebouw C voor de periode = kosten voor gemeente X voor die periode 

Voorlopige berekening van kosten gemeenten gebouw C tm 12 maart 2018 
Bijlage 2 is een voorlopige berekening van de kosten voor gebouw C per gemeenten tm 
12 maart 2018. Deze voorlopige berekening is nog niet precies genoeg omdat de 
verblijfsduur per cliënt nog niet is meegenomen. Deze voorlopige berekening is 
gebaseerd op het aantal plekken die gemeenten op de tweewekelijkse peildata inneemt. 
Een deel van de cliënten worden, zoals hierboven is aangegeven, niet in rekening 
gebracht bij gemeenten maar worden bekostigd met subsidie vanuit de centrum
gemeente Leiden.  

Begin mei heeft de Binnenvest nog specifiekere gegevens mbt de bezetting beschikbaar. 
Die worden half mei voorgelegd aan het AOW en eind mei aan het PHO M. 

Kanttekeningen/risico’s 
Wanneer we onze inspanningen ter voorkoming van dakloosheid en versnelling van 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang (inclusief de crisisopvang voor gezinnen) niet 
verhogen bestaat er een kans dat de extra maatschappelijke opvang eind 2018 nog 
steeds nodig is. Tevens, door de centrale locatie van maatschappelijke opvang (inclusief 
de crisisopvang voor gezinnen) niet te verkleinen komen er geen middelen vrij voor het 
realiseren van meer voorzieningen/financiële ondersteuning in de sub-regio’s vanuit de 
centrumgemeente. 

De huidige regionale huisvestingsverordening en zijn instrumenten zijn onvoldoende 
ondersteunend aan de ambitie om dakloosheid te voorkomen en snelle terugkeer naar 
gemeente van herkomst te faciliteren. Gemeenten en corporaties in de regio moeten nu 
al de ruimte zoeken in het huidige regionale systeem en niet een nieuwe verordening en 
bijbehorende instrumenten afwachten (pas in 2019 gereed).  

Gemeenten kunnen op lokaal niveau afspraken maken met hun corporaties of andere 
huisvesters over (tijdelijke) huisvesting van cliënten (individuen en gezinnen) uit de 
maatschappelijke opvang die zsm terugkeren naar hun gemeente van herkomst. 

Communicatie 
Inhoudelijke voorbereiding vindt plaats in een regionale werkgroep bestaande uit 
ambtenaren uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, 
HTL en Leiden. Bestuurlijke voorstellen worden eerst voorgelegd aan het regionaal 
ambtelijk overleg Aow. 

Evaluatie 
Voor het monitoren van de regionale bestuurlijke afspraken zal aan de Binnenvest 
gevraagd worden te komen met een voorstel voor hoe te registreren. 

Bijlagen 
Bijlage 1: in- en uitstroomcijfers april 2017 – maart 2018 van de Binnenvest. 



 

 
 

Bijlage 2: voorlopige berekening van de kosten gebouw C per gemeenten voor de periode 
tm 13 maart 2018 


