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Per 1 januari 2020 komt de centrumgemeenteconstructie voor de taken beschermd 
wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingszorg te vervallen. Deze taken worden momenteel voor de 6 gemeenten van 
de regio West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht) uitgevoerd door centrumgemeente Bergen op Zoom. 
Middels deze brief informeren wij u over deze ontwikkeling. Deze informatie zal aan 
alle zes gemeenteraden worden aangeboden. 

Aanleiding 
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is geen sprake van een 
centrumgemeente. Toch heeft het Rijk bij de invoering in overleg met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat de uitvoering voorlopig bij 43 
centrumgemeenten belegd zou worden. Deze gemeenten ontvangen de middelen 
voor de regio en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Per 2020 komt deze centrumgemeenteconstructie te vervallen. Belangrijke aanleiding 
daarvoor is het rapport van de Commissie Dannenberg over de toekomst van 
beschermd wonen. In het rapport wordt gepleit voor het organiseren van zorg in wijken 
en het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie van iedereen ongeacht de 
zorgvraag. Dat zou een opdracht zijn voor alle gemeenten om de zorg voor de 
inwoners beter te organiseren. Hierbij zijn parallellen te trekken met bijvoorbeeld 
maatschappelijke opvang. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) besloten om alle gemeenten direct verantwoordelijk te maken voor 
deze taken. 

Wat gaat er veranderen? 
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Alle gemeenten worden vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van kwetsbare inwoners zoals mensen die dakloos zijn ofte maken hebben met 
psychische of verslavingsproblematiek. Ook de budgetten worden vanaf dat moment 
verdeeld over alle gemeenten. Daarvoor wordt een nieuw verdeelmodel ontwikkeld 
door het Rijk. Dit wordt een objectief verdeelmodel, waarin de huidige budgetten voor 
Wmo begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijk opvang worden opgenomen. 
De financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel worden in de meicirculaire 2018 
opgenomen. Op dit moment is niet bekend of dit voor de gemeenten in onze regio 
positief, negatief of neutraal uitpakt. 

Tegelijkertijd zijn Rijk en gemeenten zich er zeer van bewust dat de taken niet door 
elke gemeente alleen uitgevoerd kunnen worden. Sommige taken vragen een 
bepaalde expertise of schaalgrootte. Daarom hebben gemeenten kunnen aangeven 
met welke gemeenten ze vanaf 2020 wil samenwerken. Deze regio's dienen in 2017 
gezamenlijk een regionaal plan van aanpak op te stellen om zich voor te bereiden op 
2020. In onze regio is - na afstemming met de regio Breda - ervoor gekozen om dit 
plan met de huidige 6 gemeenten op te stellen. Dit plan moet in 2017 klaar zijn. 

Opstellen regionaal plan 
Op 19 juni 2017 hebben de portefeuillehouders van de 6 gemeenten samen de eerste 
contouren van het regionale plan van aanpak besproken. Daarbij is een visie op de 
nieuwe taken vastgesteld. Deze treft u als bijlage bij deze brief aan. 

Het uitgangspunt van dit plan is 'lokaal tenzij'. Dat betekent dat we de lokale 
ondersteuningsstructuur om kwetsbare inwoners direct en dichtbij te kunnen helpen 
verder willen versterken. Wanneer dat niet alleen lukt, dan organiseren we het met de 
6 gemeenten van de regio West-Brabant West. Tot slot zijn er onderwerpen die op 
grotere schaal opgepakt moeten worden, namelijk met de 18 gemeenten van West-
Brabant. 

Voorbeeld 1: 
Het is een lokale verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen dakloos worden 
door de keten van wonen en begeleiding op orde te hebben en preventieve activiteiten 
in te zetten op signalen. Daarmee voorkomen we instroom in de maatschappelijke 
opvang. 

Voorbeeld 2: 
Het is niet haalbaar om in elke gemeente een opvang voor daklozen te creëren. Dat 
betekent dat we dit bovenlokaal met elkaar organiseren. Dat doen we dan op de 
schaalgrootte van 6 gemeenten. 

Voorbeeld 3: 
Voor beschermd wonen kan er sprake zijn van een woonvorm voor dusdanige 
specifieke expertise of met een zeer beperkte doelgroep, dat de schaalgrootte van 6 
gemeenten te klein is. In dat geval trekken we samen op met de regio Breda. 

Het regionale plan van aanpak wordt verder uitgewerkt en in het laatste kwartaal van 
2017 aan alle zes gemeenteraden voor besluitvorming aangeboden. 
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Vervolgproces 
Na vaststelling van het regionale plan van aanpak moeten de afspraken in 2018 en 
2019 worden geïmplementeerd. Op dat moment zijn de beschikbare budgetten 
bekend. Vanaf 1 januari 2020 moet de nieuwe situatie operationeel zijn. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 
6 

en Belt, MBA RA 
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