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Regionale uitvoeringsafspraken over beschermd wonen
en maatschappelijke opvang

Geachte colleges van B&W,
Op 2 juli 2019 vond het bestuurlijk overleg (BO) Toekomst beschermd wonen en
maatschappelijke opvang plaats tussen Rijk en gemeenten. De VNG-delegatie en
de ministeries van BZK en VWS hebben tijdens dit BO afgesproken de
implementatie van de transformatie inzake beschermd wonen en de
maatschappelijke opvang (conform het advies van de commissie Dannenberg)
onverminderd voort te zetten. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt over het
bijbehorende tijdpad. De afspraak (van eind 2018) dat gemeenten samen met
andere partijen eind 2019 concrete uitvoeringsafspraken in hun regio hebben
gemaakt, blijft onverminderd van kracht. De forse toename van het aantal
daklozen in de jaren 2017 en 20181 laat zien dat in de keten van opvang naar
eigen woning een gedegen aanpak en goede samenwerking tussen alle betrokken
partijen nodig is. In deze brief lichten wij de gemaakte keuzes nader toe.
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Advies expertlseteam
Begin 2019 heeft het ministerie van BZK de uitkomsten van het voorlopige
verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding
(nieuwe taken Wmo 2015) openbaar gemaakt. Mede naar aanleiding daarvan
heeft de VNG in mei jl. een expertiseteam 'Doordecentralisatie Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen' ingesteld. Dit team heeft de opdracht gekregen te
adviseren met welk zorgvuldig proces en onder welke randvoorwaarden invulling
gegeven kan worden aan (1) de doordecentralisatie van middelen van
centrumgemeenten naar alle gemeenten en (2) het nieuwe verdeelmodel
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit zodat continuïteit in de hulp
en ondersteuning in alle gemeenten kan worden gewaarborgd. Het advies is eind
juni opgeleverd en is besproken tijdens het BO Toekomst beschermd wonen en
maatschappelijke opvang tussen Rijk en gemeenten op 2 juli jl.
Van een historisch naar objectief model
Rijk en gemeenten hebben tijdens het BO ingestemd met het advies van het
expertiseteam, met inachtneming van de geformuleerde aandachtspunten. Rijk en
Op 23 augustus publiceerde het CBS de nieuwste cijfers over het aantal daklozen in
Nederland. Sinds de start van de metingen in 2009 neemt het aantal daklozen toe. De
afgelopen twee jaar is sprak van een zeer sterke stijging: van 30.500 in 2016 naar 39.300 in
1

2018.
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