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Geachte leden van de gemeenteraad,

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (BW). De financiering loopt

nu via de centrumgemeente Haarlem, maar het rijk wil deze middelen vanaf 1 januari 2023 uitkeren

aan alle gemeenten. Het doel van deze'doordecentralisatie' is dat gemeenten meer ruimte krijgen

om, op basis van hun lokale situatie, zorg op maat en dichtbij voor hun meest kwetsbare inwoners

te organiseren. Zodat burgers met een psychische kwetsbaarheid, met passende ondersteuning, zo

gewoon mogelijk kunnen wonen in hun eigen omgeving en in de buurt van hun sociale netwerk.

Met deze brief vragen u om de verwervingsstrategie te agenderen voor de commissie Samenleving

van 19 januari 2O22. De regeling Gemeenschappelijk orgaan en het Kader Opvang Wonen en

Herstel wordt u ter besluitvorming aangeboden in de raad van 3 februari 2022,

Verwcrvingsstratcgic Bcschermd woncn en maatschappeliikc opvang
Met ingang van l januari 2023 moeten er nieuwe contracten zijn voor Beschermd Wonen en de

Maatschappelijke Opvang, dit valt samen met het moment van de verdere doordecentralisatie van

Beschermd wonen. De centrumgemeente Haarlem blijft verantwoordelijk voor de Maatschappelijke

Opvang. De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk,

Heemstede, Velsen en Zandvoort hebben besloten om gezamenlijk in te kopen. Voor Beschermd

Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt één regionale aanbesteding gestart. Ter voorbereiding

op de aanbesteding is een verwervingsstrategie opgesteld'

Idealiter wordt eerst het regionale kader vastgesteld door de gemeenteraad en daarna de

verwervingsstrategie aangeboden aan het college. Omdat de opgave complex is en de contracten

tijdig moeten worden gesloten (uiterlijk in oktober 2022), loopt de procedure van de

verwervingsstrategie parallel aan de procedure van 'Kader Opvang Wonen en Herstel 2022 tot en

met2O27'. De verwervingsstrategie wordt in december - onder voorbehoud van vaststelling van

het Kader Opvang Wonen en Herstel door de gemeenteraad - aangeboden aan het college van B&W'

Op deze manier wordt de tijd maximaal benut om in overleg met de aanbieders tot goede

overeenkomsten te komen.
De voorgestelde verwervingsstrategie kent voldoende ruimte om tijdens de procedure nog

elementen en thema's aan te passen of bij te stellen, Dat betekent dat gemeenteraden uit de regio
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aandachtspunten kunnen meegeven ten behoeve van de uitwerking in de verdere procedure. De
opmerkingen worden centraal verzameld in een integrale opmerkingenlijst. De opmerkingenlijst
wordt inclusief een gezamenlijke reactie aangeboden aan alle gemeenteraden van de regio via een
raadsi nformatiebri ef .

Wij ontvangen graag uw visie op de verwervingsstrategie en u wordt in de gelegenheid gesteld om
eventuele aandachtspunten over te brengen tijdens de commissievergadering van 19 januari 2022.
De relevante stukken treft u aan in de bijlagen.

Samenhang met de regeling Gemeenschappelijk orgaan en Kader Opvang Wonen en
Herstel 2O22 tot en met 2027 (onderstaande onderwerpen worden ter besluitvorming
aan u voorgelegd op 3 februari 2022)
De middelen voor BW worden over een periode van 10 jaar geleidelijk (her)verdeeld over alle
gemeenten, zodat de noodzakelijke veranderingen geleidelijk en zorgvuldig doorgevoerd kunnen
worden. Gedurende deze transitieperiode, maar ook daarna, is regionale samenwerking essentieel
en op een aantal punten ook verplicht gesteld door het Rijk. Vanaf 1 januari 2022 dienen
samenwerkingsafspraken met betrekking tot BW tussen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland,
Ilmond en Haarlemmermeer gereed te zijn.

Om tegemoet te komen aan deze verplichting wordt het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
Wonen Zuid-Kennemerland, Ilmond en Haarlemmermeer opgericht (hierna: GO Beschermd
Wonen). Dit is het juridische kader voor de samenwerkingsafspraken die de deelnemers maken
over beleid, organisat¡e, inkoop en financiering van regionale BW-voorzieningen en over de toegang
tot die voorzieningen.

Gemeenschappelijk orgaan
Het voorstel tot oprichting van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio
Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer wordt door de 8 gemeenten uit de regio
tegelijkertijd voorgelegd aan college en raad. Het college neemt een besluit over het aangaan van
de samenwerking. De colleges kunnen pas overgaan tot het oprichten van het GO na toestemming
van de gemeenteraden. Besluitvorming vindt plaats op 3 februari 2022.

Regionaal Kader Opvang Wonen en Herstel
Met het regionale kader Opvang, Wonen en Herstel 2023 en verder wordt de ingezette beweging
naar een inbedding van de regionale taken Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO)
en Vrouwenopvang (VO) binnen het lokale sociaal domein voortgezet. Het regionaal beleidskader
OWH start in 2022 en loopt tot en met 2027.

Dit regionale kader vormt de basis voor alle gemeenten om het lokale beleid en de lokale uitvoering
voor Beschermd Wonen in samenhang met Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang vorm te
geven. Ook is dit kader de basis voor de regionale verwervingsstrategie voor Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang. Besluitvorming vindt plaats op 3 februari 2O22.

Aandachtspunten raadsleden
Wij vragen u om bovenstaande punten te agenderen voor de commissie Samenleving van 19 januari
en daar uw
de stukken

evt. aandachtspunten over te brengen. De input zullen wij waar k verwerken in
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