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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met het voortzetten van de regionale samenwerking voor
zorgvoorziening de Hulsen
2. Het aandeel van de Wmo zorgkosten voor Druten dat hieruit volgt (€ 229.362) te
dekken uit het financieel kader dat het Rijk beschikbaar stelt per 2021
3. De beslissing mee te delen aan de gemeente Nijmegen en de regio gemeenten in
Nijmegen en Rivierenland
Aanleiding
De gemeente Nijmegen vraagt de regiogemeenten de garantie af te geven om samen de
toekomstige zorgkosten van maatschappelijke opvanglocatie de Hulsen te betalen. De
locatie is sterk verouderd en moet worden vernieuwd. Nijmegen draagt de bouwkosten.
Dit kan alleen als de regiogemeenten samen met Nijmegen de (Wmo)zorgkosten gaan
betalen. Vanaf 2021 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen en
de maatschappelijk opvang. Het verzoek van Nijmegen is bijgevoegd (bijlage II).
Eerdere besluiten
Datum
20-12-2017
11-04-2019

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang 20182020 “Samen Dichtbij” (regio Nijmegen en Rivierenland), raadsbesluit
Presentatie over GGZ taken van de gemeente in het RTG

Gewenst resultaat
De regiogemeenten betalen samen de kosten van de Wmo zorg die de Hulsen biedt vanaf
2021. Op basis van deze garantie draagt Nijmegen de kosten voor de nieuwbouw.
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Hieronder leest u op hoofdlijnen de argumentatie, de kanttekeningen en de financiële
gevolgen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar bijlage I.
Argumenten
1. Gemeenten zijn met ingang van 2021 verantwoordelijk voor de
maatschappelijke opvang
Met ingang van 2021 ontvangen alle gemeenten budget om het beschermd wonen en de
maatschappelijke opvang1 te organiseren. Over de manier waarop we dit in de regio gaan
organiseren, maken we nu afspraken in de regio.
2. De regio werkt samen op het terrein van de maatschappelijke opvang
Gemeenten in de regio Nijmegen en Rivierenland spraken af om samen te werken op het
terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De visie op deze onderwerpen voor de periode 2018-201 staat in de nota “Samen Dichtbij”. Op basis van deze
nota ontwikkelen we nu in de regio een uitvoeringsplan. Vooruitlopend op dit plan, stellen
we voor om in ieder geval te blijven samenwerken op het dossier De Hulsen. Basis voor
dit besluit volgt uit de notitie over de Hulsen (zie bijlage III). Deze besprak het Bestuursteam beschermd wonen en maatschappelijke opvang op 27 maart. In de notitie
concluderen we dat regionale samenwerking een meerwaarde heeft.
3. De staat van locatie de Hulsen vraagt dringend om herontwikkeling
De kwaliteit en (brand)veiligheid van het gebouw van de Hulsen zijn onvoldoende
geborgd. We moeten daarom dringend een nieuwe woonzorgvoorziening realiseren.
Nieuwbouw op de huidige locatie ligt voor de hand.
4. Nijmegen neemt verantwoordelijkheid en draagt risico’s
Al langere tijd heeft IrisZorg (eigenaar van de Hulsen) de wens nieuw te bouwen. Helaas
zijn de banken niet of onvoldoende bereid om te investeren in de Hulsen. Daarom
hebben het college en raad van Nijmegen eind 2018 besloten om in principe zelf te
investeren in deze locatie en het benodigde vastgoed. Nijmegen wil de bouwkosten alleen
dragen als de regiogemeenten meebetalen aan de Wmo zorgkosten die volgen. Nijmegen
heeft overigens nog geen definitief besluit genomen. Het doel is om dit voor de zomer te
doen. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek.
Kanttekeningen en risico’s
1. Verwacht tekort beschermd wonen/maatschappelijke opvang
Het meest recente (concept) verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke
opvang laat een fors regionaal tekort zien van 13 mio. Dit bekent dat de regiogemeenten
afspraken moeten maken om het tekort te dekken.
2. We bestemmen middelen die we vanaf 2021 ontvangen
Het huidige voorstel betekent dat we als regio instemmen met een capaciteit van
85 BW plekken in De Hulsen. We bestemmen daarmee al een deel van de middelen die
we vanaf 2021 ontvangen voor de uitvoering van BW en MO.

Beschermd wonen is een woonvoorziening voor volwassen inwoners met psychische en
of psychosociale problematiek die 24-uurs toezicht nodig hebben. Maatschappelijke
opvang biedt tijdelijke opvang, zorg en ondersteuning aan dak- en thuislozen.
1
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3. Gevolgen afwijkend besluit door de regiogemeenten

Als één of meerdere gemeenten negatief besluiten over het voorstel, heeft dat grote
consequenties voor de haalbaarheid van de nieuwbouw. Druten draagt overigens niet
vanzelfsprekend procentueel meer bij dan € 229.362 als andere gemeenten niet
instemmen met het voorstel.
4. Er is draagvlak van meerdere partijen nodig voor de financiering van de
zorgkosten
Nijmegen vraagt ook de zorgverzekeraars om vooraf financiële verantwoordelijkheid te
nemen voor het Wlz-deel.
5. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw nog niet bekend
De gemeenteraad van Nijmegen neemt voor de zomer 2019 een definitief besluit over de
nieuwbouw. Dit hangt van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.
Financiële gevolgen
Uitgangspunt is financiering op basis van beschikbaarheid. Hierbij gaan we uit van de
huidige capaciteit van de Hulsen. We continueren na de nieuwbouw dus het huidige
volume (zie tabel 1 uit de notitie, bijlage III). Om u een beeld te geven wat dit mogelijk
financieel betekent hebben wij dit neergezet in een financieel kader (tabel 2 van de
notitie, bijlage III). Het objectief verdeelmodel is hiervan de basis. De structurele kosten
van € 229.362 kunnen we dekken uit de middelen die we vanaf 2021 vanuit het Rijk
ontvangen voor deze taken (€ 3.694.956 voor Begeleiding en BW/MO)2.
Communicatie
Een besluit heeft gevolgen voor de huidige en nieuwe inwoners van de Hulsen. Bij het
opstellen van het programma van eisen zijn de bestaande inwoners betrokken.
Uitvoering of Vervolgstappen
We hebben regionaal afgesproken om het verzoek uiterlijk voor de zomer aan de raden
voor te leggen.
Het Bestuursteam BW/MO heeft de ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om voor alle
BW en MO taken de scenario’s rondom samenwerking te verkennen. Deze moet de
werkgroep financieel vertalen en aangeven hoe we de samenwerking het beste vorm
kunnen geven. De besluitvorming over de regionale samenwerking en de financiële
consequenties legt de regio eind dit jaar voor aan alle colleges en gemeenteraden.
Naast het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, zijn er meer ontwikkelingen
binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U ontvangt daarom nog een afzonderlijke
informatienota over deze GGZ taken in de gemeente.
Geheimhouding - niet van toepassing
BIJLAGEN
I
Aanvullende informatie op raadsvoorstel nieuwbouw de Hulsen
II
Brief gemeente Nijmegen met verzoek om samenwerking in het proces
nieuwbouw de Hulsen, 16 april 2019
III
Notitie “doordecentralisatie 2021: de Hulsen”, bestuursteam BW/MO 27 maart
2

Gemeenten ontvangen op dit moment al budget voor begeleiding. Voor de nieuwe taken BW/MO komt hier
budget bij. Dit budget werd beheerd door de centrumgemeenten (in onze regio: Nijmegen). Het rijk herverdeelt
de landelijk middelen BW/MO per 2021 over alle gemeenten. Er ontstaat hierdoor 1 budget voor zowel BG/BW
als MO.
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