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Aan de Raad, 

De gemeenten zijn met de invoering van de Wmo 2015 op 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor 
het Beschermd Wonen van mensen met psychische of psychosociale problemen, gericht op het 
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Bij de decentralisatie Beschermd Wonen heeft het Rijk 
gekozen voor financiering via de 43 centrumgemeenten Maatschappelijke Opvang, waaronder de 
gemeente Bergen op Zoom. De centrumgemeente Bergen op Zoom heeft daarmee een coördinerende rol 
bij de decentralisatie en uitvoering van het Beschermd Wonen in samenwerking met de vijf 
regiogemeenten: Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. De nieuwe taak 
Beschermd Wonen bestaat enerzijds uit het garanderen van de continuïteit van zorg voor de cliënten die 
nu al beschermd wonen en anderzijds het organiseren van de zorg voor nieuwe cliënten. 

Gemeente Bergen op Zoom heeft als centrumgemeente voor de regio te weinig budget ontvangen van 
het Rijk om het Beschermd Wonen te continueren. In de meicirculaire in 2014 heeft het Rijk aangegeven 
dat de centrumgemeente Bergen op Zoom een bedrag van ongeveer 07.000.000,- zou krijgen voor 
Beschermd Wonen in 2015. Dit bedrag stond tevens in de septembercirculaire. In het najaar bleek echter 
dat de centrumgemeente Bergen op Zoom voor een aanzienlijk hoger bedrag aan zorg moet contracteren 
om de continuïteit van zorg in 2015 te garanderen. Het tekort is ontstaan door verschillende oorzaken: 

Het budget dat is verdeeld over de gemeenten is gebaseerd op het jaar 2013. In het jaar 2014 is 
het Beschermd Wonen echter behoorlijk gegroeid. 
De verdeling van het totale budget over de 43 centrumgemeenten heeft plaatsgevonden op basis 
van onvolledige informatie. Hierdoor is er een scheve verdeling ontstaan over de gemeenten, 
waardoor er voor- en nadeelgemeenten zijn. Bergen op Zoom is één van de nadeelgemeenten. 

Dit tekort staat in tegenstelling tot de toezegging van het Rijk dat de gemeenten het volledige budget 
zouden ontvangen voor Beschermd Wonen. In totaal gaat het om een tekort van ruim 02.000.000.-, dit is 
een tekort van 250Zo op het benodigde budget voor deze regio. Op basis van die reden heeft het college 
van Bergen op Zoom in overleg met de regiogemeenten besloten voor een halfjaar subsidie te 
verstrekken aan de zorgaanbieders met daarbij een korting van 10o7o met de toezegging dat in het 
voorjaar van 2015 nader onderzoek zou worden gedaan door het ministerie van VWS en de VNG naar de 
budgetten. In de afgelopen periode zijn er vanuit Bergen op Zoom een aantal acties uitgezet richting het 
ministerie en het Rijk om te bereiken dat Bergen op Zoom als centrumgemeente meer duidelijkheid krijgt 
over het budget en meer budget gaat ontvangen voor Beschermd Wonen. Op 12 mei 2015 is een 
bestuurlijk overleg gepland met de Staatssecretaris, waarbij de VNG en de gemeenten inzetten op: 

Nadeelgemeenten krijgen in 2015 eenmalig hun tekort bijgeplust. Voordeelgemeenten hoeven 
geen budget in te leveren in 2015 aangezien deze budgetten al vast zitten in contracten. 
Op basis van een nieuwe berekening ontvangt de gemeente Bergen op Zoom extra financiële 
middelen voor 2016. 



Om de nieuwe taak Beschermd Wonen in te voeren zijn de volgende zaken geregeld: 

« Samenwerking centrumgemeenten en regiogemeenten: De samenwerking tussen de 
centrumgemeente Bergen op Zoom en de regiogemeenten is vastgelegd in een convenant en 
mandaatregeling. 

» De toegang is georganiseerd: De toegang tot Beschermd Wonen bevindt zich in de 
centrumgemeente Bergen op Zoom. Wanneer een cliënt zich meldt in de regiogemeente en blijkt 
dat er (mogelijk) een indicatie is voor Beschermd Wonen, vindt een warme overdracht plaats naar 
de centrumgemeente Bergen op Zoom. Om deze warme overdracht te waarborgen, zijn 
werkafspraken gemaakt tussen de gemeente Bergen op Zoom en de regiogemeenten. De 
ervaring na het eerste kwartaal is dat de doorlooptijd wordt gehaald. De instellingen zijn tevreden 
over de werkwijze en er komt goede feedback van cliënten en medewerkers. De gesprekken 
worden door de Wmo-consulenten als intensief ervaren, het gaat veelal om een groep cliënten 
met naar verhouding zware problematiek. 

« Subsidie eerste helft2015: Het beschikbare budget voor Beschermd Wonen van de 
centrumgemeente Bergen op Zoom is zoals eerder aangegeven ontoereikend. Om de financiële 
risico's te beperken is op advies van de VNG besloten om de subsidies aan de aanbieders in 
eerste instantie slechts voor een halfjaar te verstrekken. Het ministerie heeft namelijk toegezegd 
dat in het voorjaar van 2015 meer duidelijkheid wordt gegeven omtrent het definitieve 
verdeelmodel en een eventuele compensatie van tekorten. 

« Voorbereiding subsidies tweede helft2015: De gemeente Bergen op Zoom heeft een planning 
gemaakt met betrekking tot de subsidies voor de tweede helft van 2015. In deze planning is onder 
andere opgenomen dat de gemeente Bergen op Zoom in juni besluit over de subsidiëring voor de 
tweede helft van 2015. Dit op basis van de nieuwe informatie die in het voorjaar van 2015 
beschikbaar komt omtrent het definitieve verdeelmodel en een eventuele compensatie van 
tekorten. 

» Planning inkoop 2016: In het eerste kwartaal van 2015 is aangevangen met het inkooptraject voor 
2016. 

» Lobby Beschermd Wonen: In januari is een plan van aanpak opgesteld voor het lobbytraject 
Beschermd Wonen. Met het lobbytraject wordt beoogd: 

o Het hoofddoel van de lobby is dat de centrumgemeente Bergen op Zoom een toereikend 
budget ontvangt voor de uitvoering van Beschermd Wonen in 2015 en de 
daaropvolgende jaren, 

o Men wilde uiterlijk in april 2015 duidelijkheid hebben over de budgetten die de 
centrumgemeente Bergen op Zoom ontvangt voor 2015 en de daaropvolgende jaren. 
Deze duidelijkheid is er nog niet d.d. 11 mei 2015. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco^secrştaris, de burgemeester, 

R.A.J 


