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Geachte leden van de gemeenteraad,

lk heb u toegezegd om u op de hoogte te houden van de voortgang op de lobby beschermd
wonen. Graag wil ik u attenderen op de bijgesloten berichtgeving van de centrumgemeente
(Bergen op Zoom) voor beschermd wonen.

Een lang en zeer intensief lobbytraject is deze week met een positief resultaat afgerond. Daar
waar mogelijk hebben wijvanuit Roosendaal bestuurlijk in landelijke overlegstructuren deze lobby
ondersteund. lk heb mijn collega-wethouder de heer A. Harijgens bedankt voor de volhardende
wijze waarop Bergen op Zoom deze lobby heeft gevoerd.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er tijdens de lobby een nauw en prettig contact geweest met de
gemeente Bergen op Zoom. lk zie de gezamenlijke uitdagingen op dit dossier, het verder
verkleinen van het tekort en de doorcentralisatie van de taken dan ook met vertrouwen tegemoet.

Met vriendel ijke groeten,

Klaar Koenraad

Wethouder duurzaamheid, zorg, volksgezond heid en bestuurlijke vernieuwing

Gemeente Roosendaal

Stadserf 1, Postbus 5000
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Beste leden van de gemeenteraad, 
  
Via deze weg willen wij u informeren dat wij in deze week bericht hebben gekregen van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken dat we 80% van ons tekort op Beschermd Wonen gecompenseerd krijgen. 
Het betreft een bedrag van €4,24 miljoen euro per jaar voor de jaren 2018, 2019 en 2020. In totaal 
dus ruim 12,7 miljoen euro. De compensatie voor 2018 wordt verwerkt in de decembercirculaire die 
zeer binnenkort gepubliceerd wordt. De compensatie voor 2019 en 2020 wordt verwerkt in de 
eerstvolgende mei-circulaire. 
  
De overige 20% moeten we als gemeenten zelf oplossen. Hiervoor gaan we volop aan de slag met 
zorgaanbieders en woningcorporaties. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.  
  
Bergen op Zoom is centrumgemeente voor deze taak, die wordt uitgevoerd voor de regio: Bergen op 
Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.  
  
In de bijlage van dit bericht treffen jullie de brief aan die centrumgemeente Bergen op Zoom gehad 
heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wethouder Harijgens 
Centrumgemeente Bergen op Zoom, 
  
Namens hem, 
  
Jan-Willem Labruyère 
Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling 
 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
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Gemeente Bergen op Zoom

t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
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4600 AA Bergen op Zoom

Datum

Betreft
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Financiele situatie beschermd wonen

Geacht college,

De VNG heeft mij schriftelijk verzocht om een opiossing voor de financiele situatie
van centrumgemeente Bergen op Zoom op het taakgebied beschermd wonen.
Ook de staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft de noodzaak van een

opiossing in een briefwisseling met uw gemeente onderschreven. Om te komen
tot een objectivering van het vraagstuk heeft u op mijn verzoek een schriftelijke
onderbouwing aangeleverd van de financiele situatie. Naar aanleiding hiervan
heeft op 24 oktober 2018 een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van
uw gemeente en mijn ambtenaren.

U heeft toegelicht dat de regio Bergen op Zoom vanaf 2018 jaarlijks kampt met
een tekort op het taakgebied beschermd wonen. Dit wordt veroorzaakt door een
combinatie van factoren, waaronder het relatief lage bedrag dat uw gemeente per
volwassen inwoner ontvangt op grond van de historische verdeling van de
middelen voor beschermd wonen (de gemeente met het hoogste bedrag per
inwoner ontvangt vier keer zoveel per inwoner als Bergen op Zoom) en de sterke
stijging van het aantal clienten met beschermd wonen. U liet weten dat uw

gemeente sociaal domein breed met financiele tekorten kampt, ondanks een
positief resultaat op het onderdeel participatie en op de BUIG. Verder blijkt uw
gemeente na inventarisatie niet te voldoen aan de voorwaarden om in

aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Fonds tekortgemeenten.
Rijk en VNG hebben afgesproken om per 2021 een nieuwe verdeling in te voeren
voor de middelen sociaal domein in het gemeentefonds. Het reeds ontwikkelde
geintegreerde verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en
Wmo begeleiding loopt hierin mee. Tot aan de invoering van deze nieuwe
verdeling zal jaarlijks sprake blijven van een tekort van circa € 5,3 miljoen, zo gaf
u aan.

In het gesprek, uit de voorbereidende stukken en de door u aangeleverde nadere
onderbouwing is het bijzondere karakter en de urgentie van de casus gebleken.
Gegeven de positie in het huidige historische verdeelmodel en de toename van
het aantal clienten beschermd wonen heeft uw gemeente onvoldoende financiele
mogelijkheden om uitwerking te geven aan de Toekomstvisie Beschermd wonen
(commissie Dannenberg). Daarnaast is het onwenselijk dat nu drastische
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maatregelen worden genomen in de zorginfrastructuur van uw gemeente die
mogelijk achteraf - als er duidelijkheid is over de nieuwe verdeling - niet nodig
blijken te zijn geweest. Ik zie aan de hand van de informatie dan ook voldoende
aanleiding om de regio Bergen op Zoom tot aan de invoering van de nieuwe
verdeling financieel tegemoet te komen voor hun nadelige positie binnen het
huidige verdeelmodel. Via het gemeentefonds zal worden voorzien in een bijdrage
van 80% van het geraamde tekort van € 5,3 miljoen voor de jaren 2018 tot en
met 2020, de regio Bergen op Zoom draagt de overige 20%. De tegemoetkoming
zal plaatsvinden via een herverdeling binnen de integratie-uitkering Beschermd
Wonen. Deze uitkering uit het gemeentefonds voor Bergen op Zoom zal voor de
uitkeringsjaren 2018, 2019 en 2020 met € 4,24 miljoen per jaar worden
verhoogd. Voor het jaar 2018 zal de financiele tegemoetkoming in de
decembercirculaire 2018 worden verwerkt. In de meicirculaire 2019 volgt de
toekenning voor de jaren 2019 en 2020.

In aanvulling op de eigen financiele bijdrage van de regio is afgesproken dat
Bergen op Zoom blijft inzetten op maatregelen die bijdragen aan het beheersbaar
houden van het jaarlijkse tekort en aan de gewenste transformatie in het
taakgebied. De beheersmaatregelen zijn gericht op verbetering en vernieuwing:
het verbeteren van de huidige processen en samenwerkingen zodat knelpunten
random de beschikbaarheid van woningen en voldoende inkomen voor clienten
worden weggenomen en vernieuwing door het ontwikkelen van nieuwe
zorgproducten actief te stimuleren en te faciliteren. Het ministerie van BZK
ontvangt een afschrift van de rapportages die hierover periodiek voor de
betrokken gemeenteraden worden opgesteld. Daarnaast zet Bergen op Zoom in
op het maken van concrete afspraken met regiogemeenten en andere
betrokkenen over de transformatie conform het advies van de Commissie

Toekomst Beschermd Wonen en over de situatie vanaf 2021.

Indien zich belangrijke wijzigingen of nieuwe feiten voordoen in de hierboven
geschetste situatie, is dat aanleiding om opnieuw met elkaar in overleg te gaan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Hoogachtend,
De minister van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

eraal Bestuur, Ruimte en Wonen
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