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Onderwerp
Voorstel maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2016

b e s l u i t:
1. kennis te nemen van het Beleidskader opvang, wonen en herstel;
2. kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang 2016-2017
3. in te stemmen met optie 2 van paragraaf 5 van het Uitvoeringsprogramma
maatschappelijke opvang 2016-2017 en de opvang van daklozen zonder OGGZ
problematiek met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 lokaal te organiseren.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 26 januari 2017

, voorzitter

, griffier

-2Voorgesteld besluit
Burgemeester en wethouder stellen de gemeenteraad voor de opvang van daklozen zonder
problematiek in het kader van OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg) met terugwerkende
kracht per 1 januari 2017 lokaal te organiseren.

Aanleiding en beoogd effect
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn álle gemeenten per 2015 verantwoordelijk
voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De feitelijke realisatie van deze ondersteuning is via
aanwijzing van het Rijk voorlopig een taak van centrumgemeente Haarlem. Haarlem heeft hiervoor recent
een aantal beleidsstukken opgesteld. Deze beleidsstukken hebben een aantal gevolgen voor de gemeente
Bloemendaal. Het Beleidskader wonen, opvang en herstel 2017-2020 en het Uitvoeringsprogramma
Maatschappelijke Opvang 2016-2017 informeert u over de ontwikkelingen in dit taakveld.
De lokale opvang van daklozen zonder OGGZ-problematiek, ook wel economisch daklozen maakt onderdeel
uit van dit beleid.

Politieke keuzeruimte
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het beleid is
door de centrumgemeente Haarlem opgesteld. Ambtelijk en bestuurlijk is Bloemendaal betrokken bij de
totstandkoming van het beleid. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met dit beleid.

Gedachtegang
Economisch daklozen zijn mensen die dakloos zijn geraakt door omstandigheden als schulden, het verlies
van een baan of het verliezen van de verblijfplaats door het beëindigen van een relatie. Deze mensen
worden in staat geacht om zelfstandig een alternatieve verblijfplaats (logeerplek, hotelkamer, huurwoning)
te vinden, maar slagen hier niet direct in door een zwak netwerk en een gebrek aan financiële middelen.
Om de economisch daklozen opvang te kunnen bieden heeft de gemeente Haarlem gedurende 2015 de
capaciteit van de opvang uitgebreid met opvangplekken voor deze doelgroep. De toegang tot deze plekken
is door Haarlem belegd bij de Brede Centrale Toegang; de regionale toegang tot de maatschappelijke
opvang.
In het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 7 juli jongstleden is bestuurlijk afgestemd dat de
organisatie van de toegang en opvang voor de economisch daklozen beter belegd is bij de gemeente van
herkomst en dat het in de rede ligt om vanaf 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid voor de opvang van
economisch daklozen te beleggen bij de gemeente van herkomst. Dit betreft zowel de organisatie van de
toegang tot opvang als de opvang zelf.
Voor Bloemendaal gaat het naar verwachting om zeer geringe aantallen. In de afgelopen twee jaar was geen
sprake van noodzakelijke opvang van economisch daklozen uit de gemeente Bloemendaal.

Overwegingen van het college
De gemeente van herkomst is in de regel al bekend met de situatie van de dakloze en daardoor goed in
staat om te beoordelen of iemand daadwerkelijk voor opvang in aanmerking komt. Wanneer iemand als
economisch dakloze wordt aangemerkt kan vervolgens vanaf het eerste moment passende ondersteuning
worden geboden en het maatschappelijk herstel worden bespoedigd. Deze ondersteuning wordt
georganiseerd vanuit het Wmo-loket en met de inzet van maatschappelijke werk.
De toegang tot de opvang wordt vormgegeven in de lijn van de werkwijze zoals die bij de toegang in het
Sociaal Domein gehanteerd wordt. De coördinator van het Wmo-loket, tevens voorzitter van het sociaal
team en verantwoordelijk voor uitvoering van het ‘Convenant preventie huisuitzetting’ heeft hierin een
verbindende en coördinerende taak. Dit biedt mogelijkheden om zo vroeg mogelijk dreigende dakloosheid te
signaleren en passende ondersteuning te kunnen organiseren.

Middelen
De kosten voor de opvang van de economisch daklozen kunnen gedekt worden vanuit de middelen voor de
Wmo die overkomen vanuit de integrale uitkering Sociaal Domein.

Participatie
De Wmo-raad is gevraagd haar advies uit te brengen ten aanzien van het document ‘Beleidskader opvang,
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evenals adviezen van Wmo-raden uit de regio, meegenomen in het definitieve document. Gemeente
Haarlem heeft daarnaast inhoudelijk gereageerd op het advies. Over de lokale opvang van economisch
daklozen heeft de Wmo-raad zich niet specifiek uitgesproken.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
Dit besluit is in nauwe samenwerking met de gemeenten van Zuid-Kennemerland, de IJmond en
Haarlemmermeer voorbereid.

Vervolgproces/evaluatie
Voor wat betreft de uitvoering van de toegang tot- en opvang van economisch daklozen wordt in
gezamenlijkheid met de BCT (brede centrale toegang, de organisatie waar de toegang van maatschappelijke
opvang wordt beoordeeld) een aanpak uitgewerkt. Uitvoering is een taak van Wmo-loket Bloemendaal onder
verantwoordelijkheid van de gemeentelijk coördinator Wmo.

Bijlagen
2016042677 – Beleidskader opvang, wonen en herstel
2016042708 – Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang 2016-2017

Achterliggende documenten
2016022623 – Advies Wmo-raad t.a.v. het Beleidskader opvang, wonen en herstel
2016042746 – Reactie Haarlem op advies Wmo-raad

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie
Besproken in de commissie Samenleving van 11-10-2017:
‘De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van
26 januari 2017 kan worden geagendeerd.’

