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Geachte college,
We staan aan de vooravond van de volgende fase in de transformatie. Met
ingang van 1 januari 2021 krijgt elke gemeente zelf de (budgettaire)
verantwoordelijkheid voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke
opvang (MO). De beweging is van ‘regionaal wat moet, lokaal wat kan’ naar ‘zo
lokaal mogelijk’. Het Rijk en de VNG hebben ons opdracht gegeven om op
bestuurlijk niveau afspraken te maken over hoe we willen samenwerken vanaf
1 januari 2021; wat willen gemeenten lokaal inrichten en wat willen we
regionaal blijven organiseren? De basis hiertoe hebben wij als regio gelegd
door in een eerder stadium per gemeente aan het Ministerie van VWS aan te
geven in welke regio we willen samenwerken. Hierin is voor onze regio, met
uitzondering van Gennep niets verandert: we blijven in regio Rivierenland en
Rijk van Nijmegen samenwerken. Vervolgens hebben we in 2018 met elkaar
een regionaal visie/beleidsplan vastgesteld getiteld “Samen Dichtbij”. Dit
beleidsplan moeten we nu verder uitwerken in concreet uitvoeringsplan met
daar in de afspraken voor onze regio. Uiterlijk eind dit jaar moeten wij dit aan
het Ministerie van VWS en de VNG toesturen.

Bijlage(n)

Bijgevoegd: Ja

De Hulsen als urgent startpunt
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen gemeenten zijn de
afspraken die we maken over de inkoop en bekostiging van (kostbare)
intramurale verblijfsvoorzieningen, waarvoor voldoende beschikbaarheid
(plaats en capaciteit), expertise (specialistische hulp en kennis) en kwaliteit
belangrijk zijn, maar waarvan het daadwerkelijk gebruik zeer moeilijk is te
voorspellen. Voor deze (kostbare) voorzieningen is het belangrijk afspraken te
maken over de schaalkeuze en risicodeling tussen gemeenten. Gelet op de
urgentie en actualiteit rond de Hulsen hebben we deze voorziening,
vooruitlopend op het regionale plan, als eerste opgepakt. In bijgevoegde
notitie (bijlage 1) zijn voor de Hulsen twee scenario’s uitgewerkt voor
toekomstige samenwerking: lokaal of regionaal. Van deze scenario’s zijn
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steeds de belangrijkste voor- en nadelen opgesomd. De notitie is besproken in
het Regionaal Bestuursteam BW/MO op 27 maart 2019. We komen tot een
voorkeur voor scenario 2. Om redenen van inhoud (zorg voor een dekkend
zorglandschap), efficiency (vermindering administratieve belasting bij
gemeenten en aanbieders) en bedrijfsvoering (bundeling van kennis en
capaciteit) is samenwerking van gemeenten bij de meer specialistische
zorg/voorzieningen de afgelopen jaar van meerwaarde gebleken.
Vraag aan uw College/Raad
Wij willen de regionale samenwerking voor de Hulsen na 2021 graag
voortzetten. Dit sluit ook aan bij de regionale bestuurlijke uitgangspunten en
draagt bij aan continuïteit in uitvoeringsprocessen voor bewoners en
aanbieders. Gelet echter op het feit dat de herontwikkeling van de Hulsen een
forse investering vraagt die de gemeente Nijmegen dan voornemens is voor
haar rekening te nemen1 vragen wij nu (vooruitlopend het nog vast te stellen
regionaal uitvoeringsplan) of u kunt instemmen met het voortzetten van deze
regionale samenwerking met betrekking tot de zorgvoorziening de Hulsen
zoals opgenomen in de bijlage (voor zover het Wmo zorg betreft!).
Uitgangspunt is financiering op basis van beschikbaarheid. Verder zijn we
uitgegaan van het huidige kostenniveau van de Hulsen (zie bijlage 1). Om u
een beeld te geven wat dit mogelijk financieel betekent hebben wij dit
neergezet in een financieel kader op basis van het objectief verdeelmodel
zoals dit onlangs is gepresenteerd door het Rijk en op grond waarvan u straks
ook de middelen voor realisatie van voorzieningen voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen zult ontvangen. Dit voorlopige financiële kader
vindt u in bijlage 2.
Planning vervolg
Het Bestuursteam BW/MO heeft de notitie over de Hulsen omarmt en heeft de
ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om voor alle MO en BW taken de
scenario’s rondom samenwerking te verkennen, financieel te vertalen en aan
te geven hoe de samenwerking het best vorm te geven. De besluitvorming over
de regionale samenwerking en de financiële consequenties zal eind dit jaar
worden voorgelegd aan alle colleges en gemeenteraden. Hieraan voorafgaand
zullen wij in ieder geval nog informatiebijeenkomsten over o.a. de inkoop en
de doordecentralisatie organiseren waarbij wij raadsleden actief informeren.
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 mei te Nijmegen.
Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 mei of uw College/Raad
kan instemmen met het ook de komende jaren in gezamenlijkheid, realiseren
van de Hulsen.

Indien de haalbaarheidsonderzoek positief is (voor de zomer volgt besluitvorming
hierover).
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Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

drs. H.M.F. Bruls
burgemeester

mr. drs. A.H. van Hout
gemeentesecretaris

Bijlage 1: Doordecentralisatie 2021: de Hulsen
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