Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Fractie Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X
Datum: 10 juni 2019
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp:
Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen

1.Kan er een onderbouwing worden geven waarop de bijdrage van €
229.362,00 is gebaseerd?
-het huidige (zorg)kostenniveau is de basis en bedraagt ruim € 7 mio (o.b.v. een
afbouw van Wmo van 121 naar 85 plekken). Hierin is nog geen rekening
gehouden met de verschuiving van Wmo t.l.v. Wet langdurige zorg (Wlz). Het
kostenniveau daalt daarmee nog op termijn.
-de bijdrage per gemeente is naar rato. Dit is gebaseerd op de inkomsten die we
verwachten op basis van het voorlopige verdeelmodel. Zie hieronder de verdeling
per gemeente.

Gemeente
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Geldermalsen (West
Betuwe)
Gennep
Heumen
Lingewaal (West Betuwe)
Mook en Middelaar
Neder-Betuwe
Neerijnen (West Betuwe)
Nijmegen
Tiel
West Maas en Waal
Wijchen
Totaal

Voorlopige uitkomst
nieuwe verdeling
BW/MO/BG incl. Wlz
€
7.875.041
€
4.586.585
€
3.989.067
€
5.562.182
€
3.694.956
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.125.439
3.834.532
3.006.048
1.862.399
1.259.041
3.802.033
1.762.847
47.878.421
9.836.141
3.342.790
8.106.386
114.523.908

%aandeel
6,9%
4,0%
3,5%
4,9%
3,2%
3,6%
3,3%
2,6%
1,6%
1,1%
3,3%
1,5%
41,8%
8,6%
2,9%
7,1%
100,0%

Aandeel in kosten
De Hulsen
€ 488.838
€ 284.709
€ 247.619
€ 345.269
€ 229.362
€ 256.084
€ 238.026
€ 186.599
€ 115.607
€
78.154
€ 236.009
€ 109.428
€ 2.972.023
€ 610.572
€ 207.502
€ 503.199
€ 7.109.000
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2.Wat is de dagprijs voor het verblijf op de Hulsen?
De kosten voor verblijf en opvang in de Hulsen zijn op basis van trajecten. Die
bestaan uit verschillende modules. Indien de raad de kosten per module wil
inzien, vragen wij die in Nijmegen op.
3. Hoeveel burgers van de gemeente Druten verblijven er op dit moment
in de Hulsen, wat is het gemiddelde aantal cliënten uit de Druten van de
afgelopen 5 jaar?
Deze vraag is begrijpelijk, maar voor het beschermd wonen en maatschappelijk
opvang lastig om te beantwoorden. Het gaat vaak om cliënten die een
zwervend/verhuizend bestaan hebben geleid. Recent onderzoek van Bureau HHM
leert dat we bij 50% van de doelgroep de herkomst niet kunnen achterhalen.
Deze groep komt mogelijk van buiten de regio. Voor de overige 50% geldt dat
8% van buiten de regio komt, 34 % uit Nijmegen en 8% uit de overige
gemeenten in de regio Nijmegen. Het Drutense aandeel is 1,4% voor BW en MO.
Belangrijke kanttekening: voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
geldt een landelijke toegankelijkheid. Dat bekent dat iemand gebruik kan maken
van deze voorzieningen ongeacht zijn/haar huidige woonplaats.
4. Zijn er alternatieven of zijn deze onderzocht ? Bv een eigen opvang of
een opvang in combinatie met Wijchen.
Nee, dit is niet onderzocht. Het realiseren van een dergelijke opvang voorziening
op lokaal niveau is niet realistisch. De doelgroep is klein en heeft een complexe
problematiek. Voor de opvang is 24-uurs toezicht nodig en specifieke expertise.
Maatschappelijke opvang organiseer je bovendien op basis van beschikbaarheid.
Dit maakt het erg kostbaar om op kleine schaal te organiseren.
In het regionale beleidsplan “Samen Dichtbij” spraken we af samen aan de lat te
staan voor de organisatie van het beschermd wonen en de maatschappelijke
opvang. Het ligt dan ook voor de hand dat we als regio samen de verantwoordelijkheid nemen bij de huisvestingsproblematiek van de Hulsen nu deze zo urgent
is.
5. Welk standpunt neemt de gemeente Wijchen / raad in?
Het college heeft nog geen besluit genomen. Zij hebben aanvullende vragen
gesteld, met name over de mogelijke financiële gevolgen voor Rondom Wijchen.
Voor de zomer ligt het voorstel weer ter besluitvorming voor bij het Wijchense
college.
6. Vanaf 2021 zal de gemeente Druten afgerond 3.7 miljoen euro
ontvangen van het rijk voor de taken begeleiding, beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Hoe voor ziet het college deze middelen te
gaan inzetten?
Dit hangt onder meer af van het inhoudelijke plan voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Hieraan werkt de regio op dit moment. Vragen die we
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hierin moeten beantwoorden zijn: welke voorzieningen hebben we nodig en hoe
organiseren we die (op welk niveau: regio/subregio/lokaal?). Als de financiële
gevolgen hiervan in beeld zijn, kan Druten beslissen hoe we het totaalbudget
BW/MO/BG gaan inzetten.
Overigens weten we nog niet zeker of het budget ruim 3 mio bedraagt. Het
verdeelmodel is immers nog niet definitief.
7.De tarieven voor de WMO in 2021 zijn nog onduidelijk, ook hoe het
beschermd wonen en dan uit komt te zien, waarom wordt er al een
voorschot genomen op de regionale samenwerking? Welk risico lopen
wij als gemeente Druten als we geen structurele bijdrage leveren, maar
jaarlijks de gemaakte zorgkosten afrekenen.
Nijmegen neemt forse verantwoordelijkheid voor een probleem waarin we
uiteindelijk samen verantwoordelijkheid dragen. Het ligt voor de hand dat
Nijmegen hiervoor commitment vraagt van de regiogemeenten. De veiligheid van
het gebouw dwingt de betrokken partijen nu zo snel mogelijk actie te
ondernemen.
De aanwezigheid van de voorziening is nodig en deze organiseren we dus op
basis van beschikbaarheid. Zo financieren we de opvang dus ook. Afrekenen op
basis van gemaakte kosten is daarmee niet aan de orde.
8. Hoe lang gaan we deze financiële verplichting aan?
Tot 2035.
9. Wat omvat de af te geven garantie exact? Is dit een beleidsgarantie?
De garantie om (Wmo)zorg af te nemen bij de Hulsen.
10.Uitgangspunt is momenteel dat alle gemeente de MO en BW taken
worden uitgevoerd binnen de financiële midden die we daarvoor van het
Rijk ontvangen. Staat de gemeente Nijmegen ervoor in dat bij wijzigend
rijksoverheidsbeleid dit niet ten laste gaat van onze gemeentelijke
budgetten? Zo nee, voor wie komt dit risico en kunnen we dan van de
garantie af?
Bij wijzigingen in beleid, maken we als regio nieuwe afspraken.
11.Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen, onder punt 3; “Druten draagt
overigens niet vanzelfsprekend procentueel meer bij dan 229.362 als
andere gemeenten niet instemmen met het voorstel”. Hoezo niet? Wie
betaalt dan de ‘nee-stem’
Daarover moeten we dan in overleg. We hebben dit punt opgenomen om dit
overleg in ieder geval aan te gaan. Dat de deelnemende gemeenten in die
situatie meer moeten betalen, is wat ons betreft geen vanzelfsprekendheid.
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12.Bijlage III RVS De Hulsen notitie bestuursteam BW door
decentralisatie 2021, onder kopje Regionaal Niveau, onder Nadelen. Hier
wordt gesproken over noodzakelijkheid van een meerderheidsstandpunt.
Vindt besluitvorming niet plaats op basis van unanimiteit? Of althans,
wat gebeurt er als één gemeente een tegengesteld standpunt inneemt
bij de besluitvorming?
Dat geeft inderdaad een probleem, we moeten dan opnieuw met elkaar in
gesprek. Niet meedoen betekent op z’n minst dat we als regio met die gemeente
een afbouw regeling treffen.
13. Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen: Onder kanttekeningen en
risico’s. Hier wordt gesproken over een regionaal tekort van 13 miljoen
euro. Hoe kon dit tekort ontstaan?
Het tekort ontstaat doordat het landelijke verdeelmodel een objectief
verdeelmodel is. In de huidige financiering spelen historische gegevens wel een
rol. In het nieuwe model betaalt de aanwezigheid van instellingen die effect
hebben op de opvang van de doelgroep BW en MO, zich financieel niet uit.
Nijmegen is een nadeelgemeente; er wordt geen rekening gehouden met de
aanwezigheid van bijv. de Pompekliniek (forensisch psychiatrisch
centrum/kliniek). Daarnaast bezuinigt het rijk op het totale rijksbudget
BW/MO/BG.
14.De gemeente Nijmegen draagt de kosten voor nieuwbouw. Hoe hoog
zijn deze geraamde kosten en komen de structurele lasten van
nieuwbouw ook voor rekening van de gemeente Nijmegen?
De geraamde kosten zijn vanwege de aanbesteding niet openbaar. De structurele
lasten (beheer/onderhoud) zijn ook voor rekening van de gemeente Nijmegen.
De huurders van het pand (Iriszorg en de Zorggroep Maas en Waal) dragen
hieraan bij in de huur die zij gaan betalen.
Antwoord
Verzonden:
Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

