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Beschermd Wonen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 28 apriljl. heeft het college van B&W ingestemd met een verdere verkenning en uitwerking van

de oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Beschermd Wonen voor de regio Zuid-

Kennemerland, lJmond en Haarlemmermeer. ln deze brief informeren wij u over deze

samenwerkingsvorm en vragen wij u om eventuele aandachtspunten over te brengen in de

commissie Samenleving op 23 juni aanstaande.

Aanleiding
Gemeenten zijn verplicht om vanaf 1 januari 2022 regionaal samen te werken in het kader van de

decentralisatie van Beschermd Wonen. Om hier invulling aan te geven is vanuit de VNG de Norm

voor Opdrachtgeverschap (NvO) opgericht. ln het NvO liggen afspraken vastgelegd tussen

gemeenten in een regio en tussen regio's onderling.

Dit betekent dat de regio lJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer vóór I ianuari 2022

regionale samenwerkingsafspraken heeft vastgesteld en de governance op een goede manier heeft

georganiseerd, binnen de kaders die staan vastgelegd in de NvO.

Gemeenschappelij k Orgaan

Onder de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) zijn verschillende juridische

samenwerkingsvormen mogelijk. Op basis van afwegingscriteria zijn de verschillende vormen met

elkaar vergeleken. ln de bijlage "Regionale samenwerking decentralisatie Beschermd Wonen"

(2O21OOO145) worden de mogelijke, best passende samenwerkingsvormen toegelicht en uitgewerkt.

Het gemeenschappelijk orgaan (GO), waarbij de bedrijfsvoeringstaken worden belegd bij één van de

gemeenten, komt naar voren als voorkeursvariant. Bij een GO is de sturing belegd bij een Dagelijks

Bestuur (DB), waarin de wethouders vanuit (een deel van) de deelnemende gemeenten

vertegenwoordigd zijn. De onderbouwing voor het GO wordt hieronder toegelicht.
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1. ln een GO is er maximale zeqqenschap van alle afzonderliike qemeenten
ln een GO hebben alle gemeenten veel zeggenschap. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk
voor de taak Beschermd Wonen en de colleges verantwoorden zich bij hun eigen raad. Gemeenten
kunnen kiezen welke zaken bij een GO ondergebracht worden. Er zijn aanvullende afspraken nodig
voor uitvoerende taken en financiering daarvan.

2. ln een GO is er qezamenliike verantwoordeliikheid en betrokkenheid van alle deelnemende
qemeenten

De huidige centrumgemeenteconstructie is niet in lijn met de bedoeling van de doordecentralisatie,
namelijk dat alle gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor voldoende (woon)voorzieningen in de
gemeente. We zien dat de huidige situatie leidt tot een concentratie van voorzieningen in de
centrumgemeente. Enerzijds wordt Beschermd Wonen soms gezien als voornamelijk een
verantwoordelijkheid van de centrumgemeente. Anderzijds ervaren regiogemeenten soms ook (te)
weinig invloed op het beleid en de uitvoering. Hierdoor wordt minder betrokkenheid gevoeld/getoond
door de regiogemeenten.
Bij een GO zijn de deelnemende gemeenten direct betrokken bij de samenwerking. Deze wordt
geborgd door gezamenlijke sturing op beleid en financiën.

3. Een GO sluit het beste aan bii de positieve elementen van de huidige werkwUze in de praktiik
Hoewel de huidige samenwerking een enkelvoudige centrumregeling is, waarbijformeel
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken volledig ligt bij het college en de
gemeenteraad van Haarlem, vindt er in de praktijk veel afstemming plaats. De GO blijft dicht bij de
huidige praktijk waarover we tevreden zijn, waarbij centrumgemeente Haarlem formeel wel de
zeggenschap heeft, maar in de praktijk alles afstemt en voorlegt aan de regiogemeenten. ln de
huidige situatie hebben de regiogemeenten echter geen bestuurlijke positie, bij een GO is dat wel
geregeld.

ln een GO zullen bepaalde taken, denk aan bedrijfsvoeringstaken, zoals p&C en
contractmanagement worden ondergebracht bij één gemeente, omdat een GO geen rechtspersoon
is en geen eigen personeel in dienst kan nemen.

4. Met een gemeenschaopeliik orqaan worden kwetsbare inwoners uit onze oemeente het best
ondersteund
Met een GO bieden we een stevige basis voor de regionale samenwerking die nodig is om
kwetsbare inwoners uit onze gemeenten te ondersteunen; zorg en ondersteuning
worden zoveel mogelijk lokaal gefaciliteerd en opgepakt, maar wanneer de ondersteuning
dermate complex, langdurig enlof z¡taar is, kunnen cliënten terecht kunnen in regionale,
meer gespecial iseerde, (woon)voorzieningen.

Visie van raadsleden en het vervolg
Het college hoort in deze fase van het proces graag de visie van raadsleden over de toekomstige,
verplichte regionale samenwerking Beschermd Wonen en wíl de raad in staat stellen om
aandachtspunten mee te geven. Wijvragen u dan ook dit onderwerp te agenderen voor de
commissie Samenleving op 23 juni aanstaande en daar uw aandachtspunten over te brengen aan
het college.
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De uitwerking en het mogelijk voorstel tot oprichting van een GO zal rond de zomer 2021 worden

voorgelegd aan de colleges en raden van alle acht betrokken gemeenten.
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