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Voorstel: Beslisnota Wijziging subsidieverordening beschermd wonen
en maatschappelijke opvang a.g.v. opzegging regionale
samenwerking gemeente Hattem

Voorgesteld besluit raad
1. In de subsidieverordening beschermd wonen – maatschappelijke opvang, in artikel
28.1 de begripsbepaling van de centrumgemeenteregio Zwolle te wijzigen en als
volgt te laten luiden: “de regio van gemeenten waarvoor de gemeente Zwolle als
centrumgemeente fungeert en die bestaat uit de regiogemeenten Dalfsen,
Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en
Zwolle.”
2. Deze gewijzigde verordening per 1 januari 2019 in werking te laten treden.
3. Op aanvragen tot subsidieverstrekking die zijn ingediend voor inwerkingtreding van
de gewijzigde verordening en betrekken hebbend op de subsidieperiode vanaf 1
januari 2019 de gewijzigde verordening van toepassing te laten zijn.
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Datum

Openbaar
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Wijziging subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang
a.g.v. opzegging regionale samenwerking gemeente Hattem

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

Klaas Sloots
Lauris van Eekeren
Maatschappelijke Ontwikkeling
(038) 498 2299
LGJ.van.Eekeren@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan
personen met psychische en/of psycho-sociale problemen
Nee
n.v.t.

Bijlagen

n.v.t.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. In de subsidieverordening beschermd wonen – maatschappelijke opvang, in artikel 28.1 de
begripsbepaling van de centrumgemeenteregio Zwolle te wijzigen en als volgt te laten luiden:
“de regio van gemeenten waarvoor de gemeente Zwolle als centrumgemeente fungeert en die
bestaat uit de regiogemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst,
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.”
2. Deze gewijzigde verordening per 1 januari 2019 in werking te laten treden.
3. Op aanvragen tot subsidieverstrekking die zijn ingediend voor inwerkingtreding van de
gewijzigde verordening en betrekken hebbend op de subsidieperiode vanaf 1 januari 2019 de
gewijzigde verordening van toepassing te laten zijn.
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Toelichting op het voorstel
Inleiding
De opdracht voor gemeenten om continuïteit en kwaliteit van voorzieningen beschermd wonen en
maatschappelijke opvang te bieden is opgenomen in de Wmo 2015. De centrumgemeente Zwolle
fungeert bij deze opdracht als centrumgemeente voor een regio die bestaat uit de regiogemeenten
Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en
Zwolle. De verantwoordelijkheden, taken en inspanningen tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een
convenant regionale samenwerking beschermd wonen – maatschappelijke opvang
centrumgemeenteregio Zwolle, waartoe alle Colleges in de betreffende regio, eerder besloten hebben.
In het convenant is de mogelijkheid geboden aan de betreffende gemeenten om het convenant op te
zeggen. De gemeente Hattem heeft besloten vanaf 1-1-2019 deel uit te willen maken van de regio van
gemeenten, waarvoor de gemeente Apeldoorn als centrumgemeente fungeert. Reden hiervoor is met
name dat de gemeente Hattem hiermee het contracteringsproces in het sociaal domein concentreert in
de regio Oost-Veluwe en er bovendien meer congruentie ontstaat. Als gevolg hiervan zal de gemeente
Hattem het convenant regionale samenwerking beschermd wonen – maatschappelijke opvang
opzeggen met ingang van 1-1-2019. Consequentie hiervan is onder meer dat de subsidieverordening
beschermd wonen en maatschappelijke opvang aangepast zal moeten worden. Dit voorstel geeft daar
invulling aan.
Beoogd effect
Door het wijzigen van de verordening blijft de centrumgemeente Zwolle zorgdragen voor de
subsidiering van aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de inwoners van
die gemeenten die vanaf 1-1-2019 verder samenwerken op het terrein van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.
Argumenten
1.1 De wijziging van de verordening doet recht aan het besluit van de gemeente Hattem
De gemeente Hattem heeft besloten toe te treden tot de regio beschermd wonen – maatschappelijke
opvang waarvoor de gemeente Apeldoorn als centrumgemeente fungeert. Ook heeft zij besloten vanaf
1-1-2019 de regionale samenwerking beschermd wonen – maatschappelijke opvang
centrumgemeenteregio Zwolle op te willen zeggen. Dit betekent dat het niet meer nodig en gewenst is
dat de centrumgemeente Zwolle ten behoeve van inwoners van Hattem aanbieders subsidieert voor
voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
1.2 De wijziging van de verordening leidt tot een doelmatige en rechtmatige inzet van middelen
Door de wijziging van de verordening kan de inzet van middelen doelmatig en rechtmatig plaatsvinden
ook vanaf 1-1-2019. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders die voorzieningen voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang bieden of wensen te bieden in de gemeente Hattem nog langer
een beroep kunnen doen op de subsidieverordening beschermd wonen – maatschappelijke opvang in
de centrumgemeenteregio Zwolle.
Risico’s
Eén aanbieder in de gemeente Hattem wordt in 2018 gesubsidieerd vanuit de centrumgemeente
Zwolle ten behoeve van beschermd wonen. Het gaat daarbij om enkele cliënten. De aanbieder is
geïnformeerd over de overgang van de gemeente Hattem naar de centrumgemeenteregio Apeldoorn.
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De financiële relatie met de betreffende aanbieder ten behoeve van het bieden van beschermd wonen
aan de betreffende cliënten zou in beginsel voortgezet worden via de centrumgemeente Apeldoorn,
waardoor de continuïteit van de ondersteuning in beginsel zou zijn gewaarborgd. Daarvoor zou het
nodig zijn dat de aanbieder dan intekent op de aanbesteding Wmo (waaronder beschermd wonen) in
de betreffende regio. Op dit moment is het echter onwaarschijnlijk dat de aanbieder dat ook zal gaan
doen, aangezien de aanbieder op dit moment onoverkomelijke belemmeringen ziet bij het accepteren
van de voorwaarden die gesteld zijn bij de aanbesteding. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de
aanbieder alsnog een subsidieaanvraag zal gaan indienen bij de centrumgemeente Zwolle voor het
bieden van continuïteit van beschermd wonen aan de bestaande cliënten. Mocht zich deze situatie zich
inderdaad voordoen dan zal de centrumgemeente Zwolle – in overleg met de centrumgemeente
Apeldoorn en de gemeente Hattem - de subsidierelatie met de betreffende aanbieder continueren voor
de bestaande cliënten in de jaren 2019 en 2020. Hiermee wordt tot de verwachtte openstelling van de
Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische problematiek de continuïteit van
ondersteuning gewaarborgd. Vanaf 1-1-2021 is de verwachting dat de betreffende cliënten toegang
zullen krijgen tot de Wlz en dan ook direct de doordecentralisatie van rijksmiddelen plaatsvindt.
Financiën
Tussen de centrumgemeente Zwolle en de centrumgemeente Apeldoorn zijn zorgvuldige financiële
afspraken gemaakt in afstemming met de gemeente Hattem. De overgang van de gemeente Hattem
vindt met ‘gesloten beurzen’ plaats. Concreet betekent dit dat er geen middelen overgaan van de
centrumgemeente Zwolle naar de centrumgemeente Apeldoorn. De in 2018 ingezette rijksmiddelen
voor de cliënten beschermd wonen in de gemeente Hattem, blijven vanaf 1-1-2019 onderdeel van de
rijksmiddelen beschermd wonen, die in beheer zijn bij de centrumgemeente Zwolle.
Communicatie
Eén aanbieder in de gemeente Hattem wordt in 2018 gesubsidieerd vanuit de centrumgemeente
Zwolle ten behoeve van beschermd wonen. De aanbieder is voorafgaand aan collegebesluitvorming
mondeling geïnformeerd over de overgang van de gemeente Hattem naar de centrumgemeenteregio
Apeldoorn en de consequenties voor de betreffende aanbieder. De communicatie naar de inwoners
van de gemeente Hattem vindt desgewenst plaats vanuit de gemeente Hattem.
Vervolg
Na besluitvorming zal de gewijzigde subsidieverordening digitaal gepubliceerd worden.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Wijziging subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke
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a.g.v. opzegging regionale samenwerking gemeente Hattem

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 10-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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