
Resultaten Rekenkameronderzoek 
Maatschappelijke opvang in Roosendaal

Lennart Homan
Pleun Koopmans
Eline Lubbes
© Bureau HHM 2022



Rekenkameronderzoek West-Brabant 
Maatschappelijke Opvang in Roosendaal

1. Hoofdvraag
2. Conclusies

a) Samenwerking Bergen op Zoom
b) Wachttijden
c) Doeltreffend- en doelmatigheid opvangbeleid
d) Samenwerking met aanbieders
e) Beleidsontwikkelingen
f) Financiering

3. Aanbevelingen

Inhoud



• Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk 
voor de maatschappelijke opvang in de regio

• Deze verantwoordelijkheid verplaatst zich mogelijk in 2026 
naar de regiogemeenten

• Roosendaal wil zich hier goed op voorbereiden

• Dit vraagt om meer zicht op:
- Doeltreffendheid uitvoering in de praktijk

- Wachttijden

- Doelmatigheid van de opvang

- Financiën 

- Samenwerking met de regio en MO-aanbieders

Achtergrond



Wat is de huidige stand van zaken van de maatschappelijke 
opvang in Roosendaal op het gebied van het proces van de 
maatschappelijke opvang, samenwerking en financiën?

Wat kan nu al verbeterd worden in de regio en wat is 
belangrijk om mee te nemen naar de toekomst?

Hoofdvraag



Aanpak



• Overleg tussen gemeenten 

- Minimaal tweemaal per jaar overleg tussen 
portefeuillehouders van de regiogemeenten

- Minimaal maandelijks ambtelijk overleg

• Rol gemeente Roosendaal

- Gemeente Roosendaal streeft naar een meer gelijkwaardige rol 
in beleidsvorming en besluitvorming

- Gemeenteraad Roosendaal zeer betrokken maar nog geen 
formele bevoegdheid op dit dossier

Samenwerking Bergen op Zoom



• Wachttijden gevolg van:

- beperkte doorstroom uit de MO;

- Covid;

- toename cliënten met complexe problematiek. Hiervoor wordt 
een Domuslocatie opgezet

• Geen aanleiding dat te weinig plekken de oorzaak is

- In vergelijking tot andere regio’s heeft de regio een gemiddeld 
aantal opvangplekken. 

Wachttijden Maatschappelijke Opvang



• Doel huidig beleid is: het bieden van flexibele en vraaggerichte 
ondersteuning, waarbij voortdurend gekeken word naar het 
perspectief van de dakloze

• Niet alle doelen worden altijd (bij iedere casus) gehaald, wat 
leidt tot de volgende verbetermogelijkheden:
- realiseren één- of tweepersoonskamers;

- realiseren voldoende woningen voor uitstroom;

- scheiden van doelgroepen;

- doelen van opvangbeleid helder communiceren naar alle 
netwerkpartners.

Doeltreffendheid en doelmatigheid



• Onderlinge afspraken

- Er zijn heldere afspraken tussen de centrumgemeente en 
aanbieders

• Overlegmomenten 

- Er is structureel overleg tussen de centrumgemeente en 
aanbieders

• Doelstellingen MO

- Inzicht in prestaties door halfjaarlijks monitoren

Samenwerking met aanbieders



• Landelijke en regionale ontwikkelingen waarop de 
gemeente Roosendaal zich kan voorbereiden zijn:
- vormgeven van flexibele en vraaggerichte ondersteuning;

- aansluiting decentralisatie MO op BW;

- stijging aantal dak- en thuislozen;

- ambulantisering en meer wonen in de wijk;

- uitname Wlz;

- woningaanbod;

- krappe arbeidsmarkt;

- ketensamenwerking.

Beleidsontwikkelingen



• Structurele kosten in 2020 hoger
dan de beschikbare middelen

• Echter formeel gezien sprake van 
een overschot

• Komt door overheveling BW-
middelen en reserve 

• Wat tekorten betreft geen 
afwijkend patroon in vergelijking 
tot andere centrumgemeenten

Financiering

Inkomsten en uitgaven maatschappelijke opvang 2020 

Inkomsten Beschikbaar budget vanuit het Rijk
€ 2.924.421,--

Restant voorziening 

Maatschappelijke Opvang eerdere 

jaren € 386.908,--

Overheveling middelen voor de Kade
€ 648.648,--

Totaal inkomsten
€ 3.959.977,--

Uitgaven Totaal uitgaven
€ 3.930.686,47

Financieel resultaat Positief resultaat
€ 29.291,15



• Nieuwe samenwerkingsstructuur: gelijkwaardige rol 
centrumgemeente en regiogemeenten

• Betrekken gemeenteraad: informeren 
raadsinformatiebijeenkomst

• Netwerksamenwerking ketenpartners: initiëren regionaal 
overleg met aanbieders

• Toekomstgericht inzetten op voldoende geschikte woningen: 
opstellen woonzorgvisie

• Wijken voorbereiden op ambulantisering: vormgeven 
escalatieketen

• Financieel: regionaal in gesprek over een passende MO-
begroting

Aanbevelingen



Bedankt voor uw aandacht


