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Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Voorbereiding van de doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen
J.F. Struijf

Op dit moment is de uitvoering van de Wmo taken maatschappelijke opvang (MO) en beschermd
wonen (BW) belegd bij de Centrumgemeenten (Haarlem), die hiervoor de benodigde middelen
ontvangen van het Rijk. Het Rijk heeft de intentie om per 1 januari 2021 de middelen voor deze twee
taken aan alle individuele gemeenten uit te keren.
De gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer werken gezamenlijk
aan de voorbereiding van de doordecentralisatie van deze taken. Hiertoe is begin 2019 het
Procesplan doordecentralisatie BW MO 2018-2019 opgesteld, aan de hand waarvan nu verder wordt
gewerkt. Graag informeren we u over de huidige stand van zaken rond de doordecentralisatie en de
informatievoorziening hierover in de toekomst. Daarom is er naast het procesplan een regionale
memo opgesteld. Ter verduidelijking van een aantal zaken uit de memo is in de memo een korte
toelichting toegevoegd voor de gemeenteraad van Heemstede. Voorgesteld wordt kennis te nemen
van het procesplan en de memo inclusief de toelichting voor de gemeenteraad van Heemstede, zie
bijlagen. Daarnaast wordt er binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd in de regio over dit
onderwerp waarvoor de raad uitgenodigd zal worden.
In de memo en de bijbehorende bijlagen wordt een beeld geschetst van de opgave en de aanpak en
wordt aangegeven hoe de raden in de toekomst betrokken zullen worden.
In de memo wordt het Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020 (zie bijlage) genoemd en
wordt aangegeven dat dit door gemeenten in de regio’s is vertaald in lokale uitvoeringsprogramma’s.
Deze uitvoeringsprogramma’s zijn gericht op het inrichten van een goede lokale basisinfrastructuur ten
behoeve van de ambulantisering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
Voor de gemeente Heemstede is geen uitvoeringsprogramma opgesteld. In Heemstede is al een
sterke basis aanwezig, bijvoorbeeld op het gebied van een goede toegang tot individuele
voorzieningen, aanwezigheid van algemene voorzieningen en samenwerking tussen ketenpartners.
Daar waar kansen liggen voor verdere doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur voor de
doelgroep voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden deze in samenhang met
andere doelgroepen en beleidsonderdelen opgepakt. Er is daarom voor gekozen geen apart
uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor de doorontwikkeling, maar deze te integreren in het lokale
sociale beleid. Ter verduidelijking is daarom voor de Heemsteedse raad een korte toelichting aan de
memo toegevoegd.
Bijlagen:
- Procesplan doordecentralisatie BW MO 2018-2019
- Memo ‘Stand van zaken veranderingen maatschappelijke opvang en beschermd
wonen’ inclusief toelichting gemeenteraad Heemstede
- Beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020

