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onderwerp Artikel 40-vragen dak- en thuislozen

Geachte raadsleden,

In de editie van BN de Stem van 12 juli jl. was het artikel "Bergen wil af van 
kartrekkersrol dak- en thuislozen: 'Gemeenten in de regio zijn aan de beurt"1 te 
lezen. In dat kader hebt u op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen van de gemeenteraad, schríftelijke vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Bent u op de hoogte van dit voornemen van de gemeente Bergen op Zoom?

Ons antwoord: Het college is op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking 
tot de centrumgemeente-constructie. Het Rijk heeft aangekondigd de 
centrumgemeente-constructie in een aantal dossiers binnen het Sociaal Domein 
te willen laten vervallen met als doel ondersteuning dichtbij en laagdrempelig te 
organiseren. Het organiseren en bieden van Maatschappelijke Opvang voor dak
en thuisloze mensen is één van die dossiers, evenals het bieden van Beschermd 
Wonen, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en Verslavingszorg vanuit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2022 zal een eerste 
stap gezet worden in het verder decentraliseren van Beschermd Wonen en de 
richtlijn is op dit moment dat een volgende stap wordt gezet in het verder 
decentraliseren van Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg per 1 
januari 2026. De zes gemeenten in de regio; Bergen op Zoom, Halderberge, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht bereiden zich gezamenlijk op 
deze stappen voor.

2. Wat is het standpunt van het college in deze en indien het college nog geen 
standpunt heeft, wanneer mogen wij dat dan verwachten?
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Ons antwoord: De samenwerking van de eerder genoemde zes gemeenten op dit 
terrein is solide en verloopt naar tevredenheid. Het college heeft het standpunt dat we 
ondersteuning van onze inwoners zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk beschikbaar 
moeten maken voor onze inwoners. Dit betekent dat er in de toekomst sprake zal zijn 
van meer spreiding van voorzieningen over de regio. We hebben hierin een 
verantwoordelijkheid naar onze inwoners. We werken op basis van een preventieve 
aanpak en willen inzetten op het voorkomen van escalatie en het dak- en/of thuisloos 
raken van onze inwoners. Echter realiseren we ons ook dat er voorzieningen nodig 
zullen zijn voor de meeste kwetsbare inwoners. In dit kader blijven we samenwerken 
met de zes gemeenten in de regio en organiseren we lokaal wat mogelijk is en 
regionaal als dat noodzakelijk is dan wel van meerwaarde is.

3. Is dit in regioverband besproken?

Ons antwoord: Deze ontwikkelingen zijn in regioverband bestuurlijk besproken. De 
regio van zes gemeenten werkt intensief samen aan deze ontwikkelingen en heeft 
gezamenlijk het "Regionaal Uitvoeringsplan BW/MO Regio West-Brabant West" 
opgesteld. Het Regionaal Uitvoeringsplan en bijbehorende raadsmededeling is met u 
gedeeld. De insteek is om als regio te blijven samenwerken op deze dossiers waarbij er 
toegewerkt wordt naar een meer gelijkwaardig rol voor iedere gemeente.

4. Zo ja, wat is hier besproken?

Ons antwoord: In het Regionaal Uitvoeringsplan is vastgelegd dat we komen tot 
nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022-2026 waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Beschermd Wonen lokaal wordt opgepakt 
en bekostigd middels regionale financiering. Voor Maatschappelijke Opvang geldt dat 
Bergen op Zoom in ieder geval tot 2026 de centrumgemeente-rol zal blijven vervullen 
en dat inkoop en beleidsontwikkeling regionaal plaatsvindt.

5. Wat gaat dit betekenen voor ons woningaanbod in de toekomst?

Ons antwoord: Op basis van de landelijke Visie Dannenberg vindt ondersteuning van 
mensen in een kwetsbare positie zoveel mogelijk plaats in de wijk in een woning als 
onderdeel van een sociale omgeving. Dit betekent dat het verblijf binnen een instelling 
enkel wordt ingezet als dat gezien de zorgzwaarte noodzakelijk is. De gemeenten 
werken op basis van de projecten Juiste Ondersteuning op de Juiste Plek, Huisvesting 
en voorkomen van dakloosheid en de pilots van de Brede Aanpak Dak- en 
Thuisloosheid aan deze ontwikkelingen. In de toekomst zal er behoefte zijn aan 
woonplekken waar zorg en ondersteuning geboden kan worden. Samen met 
woningbouwcorporaties en zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over het 
huisvesten ^hoeveelheid woningen die beschikbaar moeten zijn voor bijzondere
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doelgroepen, bestaand of nieuwbouw) en begeleiden van mensen die uitstromen uit 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

6. Wat kan dit financieel gaan betekenen voor onze gemeente?

Ons antwoord: Tot 2026 ontvangt Bergen op Zoom als regio de middelen voor het 
uitvoeren van deze taak . De gemeenten in de regio hebben de afspraak met elkaar 
om solidair te zijn in geval van tekorten omdat de ondersteuning van mensen in een 
kwetsbare positie een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft. De afspraken en 
wijze van samenwerking voor de toekomst zal de komende periode verder uitgewerkt 
worden. U zult hier over geïnformeerd worden.

Hoogachtend, Į v ļ
burgemeester en wethouders van Stŗeenb/rgen, 
de secretaris, ... de biuįgemee

MJJ2 n Belt, MBA
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