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RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal

Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO

Stellers vragen:
Karen Suijkerbuijk-Ader, Harm Emmen, Marion Heessels, Selda Bozkurt, Michael Yap,
Evelien van der Star-Deijkers, Krijn Kraak

Ondenruerp: Dakloosheid in Roosendaal Datum 10 december 2019

Geachte voorzitter,

Vorig jaar en afgelopen periode hebben de fracties van ChristenUnie Roosendaal, D66
Roosendaal en Burger Belangen Roosendaal schriftelijke vragen gesteld over
dakloosheid in Roosendaal om een beter beeld te kunnen krijgen van de problematiek in
onze gemeente.

Op 23 oktober jongstleden is een themabijeenkomst over dit onderwerp belegd ten
behoeve van de raadsleden. Verder heeft BN DeStem ook de nodige aandacht aan dit
onderwerp besteedft] en leeft het ondenryerp ook binnen onze samenleving en op social
media.

ln het artikel van BN DeStem van 2 november 2019 (artikel2) l1l, staat dat het totaal
aantal dak-en thuislozen is gestegen in onze regio. Zoals ook in het antwoord op eerdere
schriftelijke vragen van ChristenUnie Roosendaal vermeld stond, meldden vorig jaar 448
mensen zich bij de opvang, waarvan 40% uit Roosendaal afkomstig. Met slechts 18

bedden is de kans groot dat mensen regelmatig noodgedwongen geweigerd worden.

Ook zijn er steeds meer economisch daklozen: mensen die dakloos zijn geworden

bijvoorbeeld doordat ze hun werk kwijtraken of scheiden. Zij hebben geen psychische
problemen en ook geen verslavingsproblematiek, maar hebben vaak geen sociaal
netwerk dat hen opvangt. De maatschappelijke opvang is voor hen niet de juiste plek,

omdat die vooral gericht is op het helpen van mensen met een zorgvraag. Daar hebben
ze dan ook geen toegang toe. Economisch daklozen krijgen geen urgentie voor een
sociale huurwoning en kunnen door de lange wachttijden voor sociale huurwoningen en

de hoge huurprijzen in de vrije sector, niet snel een nieuwe woning vinden. Wel hebben
zevaakeen inkomen in de vorm van werk of een uitkering.Zlj vallen bij de hulpverlening
veelal tussen wal en schip.

Op 4 december stond op nu.nl[!] vermeld dat het groeiend aantal daklozen in Nederland

erg zorgelijk is. "Vooral in de grote steden zit de toegang voor daklozen tot
maatschappetüke opvang "potdicht". Door het gebrek aan opvangplekken en doordat de
uitstroom naar sociale huurwoningen onmogelijk is, worden kinderen volgens de
ombudsmannen gedwongen gescheiden van hun ouders. (...) Vrouwen bliiven in een
onveilige thuissituatie, omdat er geen plek is in de vrouwenopvang. "En waar voorheen
met name alleenstaande mannen dakloos werden, zijn het nu sfeeds vaker ookiongeren
en gezinnen die dakloos raken", aldus het artikel.



Helaas is het een feit dat ook deze winter in Roosendaal mensen buiten of in hun auto
slapen omdat ze niet terecht kunnen bij de maatschappelijke opvang of het proces van
hulp zoeken een uitdaging vinden of zelfs het vertrouwen in de overheid kwijt zijn
geraakt. Ondergetekenden maken zich zorgen over de opvang van dakloze
Roosendalers en zijn van mening dat niemand in/uit Roosendaal dakloos hoeft te zijn en
dat er mogelijkheden zijn om daklozen in/uit Roosendaal meer hulp aan te bieden.
Ondergetekenden willen graag nog meer zicht op de hele daklozenproblematiek in
Roosendaal en omgeving en leggen daarom de volgende vragen graag voor aan het
college. De vragen zijn samengevoegd in verschillende onderdelen. We verzoeken u bij
ieder antwoord ook een toelichting te geven.

[1] De links naar de betreffende artikelen: https://www.b¡destgm.nllþergen-op.
zoomlzorqeliike-stiiqinq-van-zwerfieuqd-in-westbrabant-nieuw-plan-voor-huisvestinq-in-
de-maak- a40a7 8c1 I (artikel 1 )

https://www.bndestem.nl/berqen-op-zoomlzo-ziet-de-daklozenopvanq-in-west-brabant-
eruit-a1bb9310/ (artikel 2)

https.//www. bndestem.nl/roosend aallzwerver-bekeurd-voor-onnodiq-bivakkeren-in-flat-in-
roosendaal-a570f63f I (artikel 3)

l2lZie https://www.nu.nl/binnenland/6015403/ombud"Ðman-kabinet-moet-in-actie-komen:
Va nWeqe-q rqei9-n d- aa!_tal,-d aKIqZen. htm I

Algemene vragen over (economisch) daklozen

Vraag 1

Welke criteria worden gehanteerd om als dakloze aanspraak te kunnen maken op een
opvangvoorziening in deze regio? (Hoe ziet het administratieve proces eruit vanaf het
moment dat een dakloze zich meldt bij een opvangvoorziening? Aan welke regels
moeten personen die zichzelf aanmelden voldoen?)

lemand die geen vast woonadres heeft, kan een briefadres krijgen. Dat is een adres
waarop diegene alleen post ontvangt, waar door de overheid verzonden stukken van een
persoon in ontvangst kunnen worden genomen. Een briefadres is een uitkomst voor
(tijdelijk) daklozen. Zonder briefadres heb je geen recht op voorzieningen van de
overheid en vaak is het ook nodig voor een werkgever. Zonder briefadres ben je een
soort "spookburger". Dakloos geraakte mensen kunnen een briefadres krijgen bij een
bekende waar ze hun post ophalen. Het briefadres heeft geen gevolgen voor de
kostendelersnorm. Toch zijn mensen bang voor financiële consequenties en is het een
reden om niet als briefadres voor een bekende te willen fungeren. Wij hebben ook
vernomen dat het niet altijd even gemakkelijk is om vanuit de gemeente een briefadres
te krijgen.
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ls er altijd een mogelijkheid om een briefadres te krijgen in de gemeente Roosendaal?

Welke toets gaat hieraan vooraf c.q. waar moet je aan voldoen om in aanmerking te
kunnen komen voor een briefadres bij de gemeente?

Vraag 3a

Wat houdt het zogenaamde "zelfredzaamheidscriterium" in en op welke manier wordt
deze uitgevoerd in onze regio?

Vraag 3b

Hoeveel daklozen uit Roosendaal zijn de afgelopen 3 jaren (de voorzieningen van) de
maatsch a p pel ij ke o pva n g gewei gerd d oor d it zelf redzaam he id scriteri u m?

Vraag 4

Hoeveel daklozen uit Roosendaal zijn de afgelopen 3 jaren (de voorzieningen van) de
maatschappelijke opvang (tijdelijk) geweigerd vanwege de wachttijden?

Vraag 5

Hoeveel gezinnen uit Roosendaal hebben zich de afgelopen 3 jaren gemeld voor
maatschappelijke opvang en waren er wachttijden?

Ondergetekende fracties hebben onlangs vernomen dat het niet vanzelfsprekend is dat
ouders met kinderen herenigd blijven als ze eenmaal dakloos raken. (Recent
praktijkvoorbeeld van een echtpaar dat in hun auto verblijft, waarvan hun kinderen op
een ander adres verblijven.)

Vraag 6

Hoe ziet het proces er uit wat betreft ouders met kinderen die dakloos raken? ls het
beleid erop gericht dat deze ouders verenigd blijven met hun kinderen?

ln de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is vastgelegd dat de maatschappelijke
opvang landelijk toegankelijk is. Voor mensen in nood zou het niet uit moeten maken bij
welke gemeente zij aankloppen; in alle gevallen moet de eerste opvang worden geborgd.
De aangesproken gemeente regelt waar nodig een opvangplaats (in de eigen gemeente
of bij een andere gemeente) en onderzoekt in welke gemeente een opvangtraject de
meeste kans van slagen heeft. Als dat in een andere gemeente is, behoort warme
overdracht plaats te vinden. Ondergetekenden hebben uit een aantal voorbeelden uit de
praktijk vernomen dat de maatschappelijke opvang in deze regio zich tóch vasthoudt aan
de zogenaamde "regiobinding".



VraagTa

Kunt u een indicatie geven van het aantal daklozen dat de afgelopen 3 jaren de toegang
tot de (voorzieningen van de) maatschappelijke opvang is geweigerd door het ontbreken
van de regiobinding?

Vraag 7b

Op welke manier zal het college zich inspannen om zich los te maken van het oude
beleid rondom deze regiobinding om te voldoen aan de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015?

Vraag B

Komt het voor dat dakloze mensen, ondanks dat de koudweerregeling van kracht is, toch
niet binnen mogen slapen? Graag een toelichting.

Er is een groep nieuwe daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen,
maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of
nauwelijks opvang, terwijl deze groep in omvang toeneemt. Daarom is De Regenboog
Groep{ 1.1 een project gestart in een aantal gemeenten, genaamd "Onder de pannen". Het
gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht
komen. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden, zodat zij niet
verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure)
nachtopvang. Deze nieuwe daklozen worden tijdelijk ondergebracht bij mensen die een
kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden. Degene die
onder dak gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. De
gemeenten financieren het project en er is een samenwerkingsovereenkomst met de
woningcoöperaties. ledere gemeente kan zich aanmelden voor dit project Onder de
Pannen.

Vraag 9a

Omdat bij deze groep economisch daklozen geen sprake is van multiproblematiek, vallen
ze vaak tussen wal en schip als ze eenmaal door ongunstige omstandigheden dakloos
raken. Op welke manier ondersteunt de gemeente Roosendaal deze groep en wordt
ervoor gezorgd dat ook deze groep snel onderdak vindt en wellicht op termijn meer kans
maakt om een woning te krijgen?

Vraag 9b

ls de gemeente Roosendaal bekend met het project "Onder de pannen" en bereid te
bezien of het project ook in de gemeente Roosendaal kan worden uitgevoerd?
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Vraag 10

Kunnen de economisch daklozen voorrang krijgen op anti-kraakpanden (van de
gemeente Roosendaal) en kunnen er afspraken gemaakt worden voor een fatsoenlijk en
sociaal antikraakbeleid?

Yraag 11

Er zijn gemeenten die gebruik maken van zogenaamde passantenhotels waar daklozen
zonder zorgindicatie tijdelijk een kamer kunnen huren. ls het college bekend met deze
hotels en bereid deze mogelijkheid te bezien voor de gemeente Roosendaal?

Zwerfjongeren

Vorig jaar is de motie over zwerfjongeren in de gemeenteraad aangenomen. Het college
werd verzocht te komen tot een integrale aanpak die tegemoetkomt aan de behoefte van
deze zwerfjongeren. Dit met als doel de jongeren adequate opvang en begeleiding in
Roosendaal te bieden, waardoor ze het zwervende bestaan achter zich kunnen laten.

Vraag 12

We zijn inmiddels in de laatste maand van 2019 beland. Wat is de status van de
uitvoering van de motie zwerfjongeren?

ln het artikel van BN DeStem d.d.2 november 2019 (artikel 1) [1] staat dat het aantal
zwerfjongeren (van 18 tot 23 jaar) in vijf jaar tijd extreem is gegroeid, ook in de gemeente
Roosendaal. Dit jaar al zijn er brjna 70 meldingen binnengekomen. De oorzaak ligt onder
andere in de bezuinigingen in de jeugdzorg, aldus het artikel.

ln het artikel kunnen we verder lezen dat: "WijZijn Traverse Groep samen met Stichting
Twist, hulpverlening voor jongeren, de ambitie heeft om geen enkele jongere op straat te
laten zwerven. Daarom willen ze een nieuwe voorziening starten speciaal voor deze
doelgroep. Waar die moet komen, wordt op dit moment onderzocht. ,,We hebben het
plan ingediend bij de betreffende gemeenten en we hopen het eind dit jaar uit te kunnen
gaan voeren." De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal laten desgevraagd weten
hier nog geen reactie op te kunnen geven." Aldus BN DeStem.

Vraag 13

Kunt u de raad informeren over het bovengenoemd plan én de status van de uitvoering
van dit plan?

Bekeuren daklozen

ln het artikel van BN DeStem d.d. 19 november 2019 (artikel 3) t1l kunnen we lezen dat
er wederom een dakloze is bekeurd door een wijkagent.



Vraag 14a

Eind november is het koud buiten, zeker in de nachtelijke uren. Heeft deze dakloze ook
de nodige hulp en ondersteuning aangeboden gekregen?

Vraag 14b

Bent u met ons van mening dat het zomaar zou kunnen zijn dat deze persoon de
aangeboden en nodige hulp niet heeft aanvaard, juist omdat hij een bekeuring heeft
gekregen?

Vraag 15a

ls de gemeente op de hoogte van het feit dat daklozen vaak vanwege financiële redenen
dakloos raken? Zo ja, wat is het beleid van de gemeente om deze schulden niet op te
laten lopen, maar de betreffende persoon te helpen en de nodige ondersteuning aan te
bieden?

Vraag 15b

Op welke manier is de bewindvoering betrokken en in contact met partners uit het
maatschappelijk veld in de fase voordat iemand dakloos raakt en/of net dakloos is?

Vraag 16

Zijn er afspraken gemaakt tussen handhavers en professionals uit het veld van de
maatschappelijke opvang over het aantreffen van daklozen op
straat/portieken/leegstaande gebouwen? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt?

Vraag 17

Krijgen dakloos geraakte Roosendalers hulp aangeboden om naar de opvang in Bergen
op Zoom te reizen?

Dakloze arbeidsmigranten en het Europees Sociaal Handvest

ChristenUnie Roosendaal heeft bij schrijven van 27 september 2019 vragen gesteld over
dakloze arbeidsmigranten. Uit het antwoord bleek dat de gemeente in 2018 en 2019
meldingen heeft gekregen over arbeidsmigranten die in het pand aan de Norbertlaan
verbleven. De inzet van politie en handhaving was gericht op het bekeuren en wegsturen
van deze groep arbeidsmigranten. ln het antwoord stond ook vermeld dat het niet
zondermeer is dat de personen die zijn aangetroffen recht hebben op hulp omdat zijhier
in Nederland zijn als arbeidsmigrant: "ln de praktijk doen zich echter situaties voor dat
mensen geen recht hebben op voorzieningen, maar wel recht hebben om in Nederland
te zijn (EU-burger)." Ook wat betreft het recht om bij een nachtopvang terecht te komen,
werd als antwoord gegeven: "dat het niet zondermeer zo is dat de betreffende personen
recht hebben op hulp omdat zij hier in Nederland zijn als arbeidsmigrant."

Zoals u wellicht weet, is Nederland aangesloten bij het Europees Sociaal Handvest
(ESH). Het ESH is een mensenrechtenverdrag, opgesteld in het kader van de Raad van
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Europa, waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door
de staten die het ondertekend hebben. De Nederlandse wetgeving en praktijk mag niet in
strijd zijn met het in het ESH neergelegde recht op sociale en geneeskundige bijstand
(artikel 13) en het recht op huisvesting (artikel 31 ). Het ESH is wettelijk bindend voor
Nederland. Zo heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten (hierna: Comité) in een
op 10 november 2014 gepubliceerde uitspraak bepaald dat de Nederlandse overheid
zelfs vreemdelingen zonder verblijfstitel niet mag uitsluiten van basisvoorzieningen als
voedsel, kleding en onderdak. Volgens het Comité moet, wanneer de menselijke
waardigheid in het geding is, deze beperking van de reikwijdte van het Handvest niet
zodanig restrictief worden uitgelegd dat migranten zonder verblijfstitel hun fundamentele
rechten worden ontzegd. Het Comité benadrukt in dit verband dat het Handvest, een
instrument ter bescherming van mensenrechten, tot doel heeft om rechten niet alleen
theoretisch maar ook feitelijk te beschermen.

Het bovenstaande betekent dat de gemeente Roosendaalverplicht is ook zorg te dragen
voor dakloze arbeidsmigranten en bij gebreke daarvan in strijd handelt met het ESH. De
arbeidsmigranten verblijven hier zelfs rechtmatig en zijn veelal EU-onderdanen.

Vraag 18

Bent u bereid uw antwoord op de eerder gestelde vragen van ChristenUnie Roosendaal
hierover te herzien en het beleid in Roosendaal ook zo vorm te geven dat dakloze
arbeidsmigranten wél recht hebben op onderdak en zorg (ongeacht wel/geen koud
weer)?

Vraag 19

Op de eerder gestelde vraag over het bekeuren van daklozen werd mede als antwoord
gegeven dat in de praktijk gezocht wordt naar mogelijkheden waarbij zorg en straf elkaar
versterken om tot oplossingen te komen. Op welke manier hebben zorg en straf elkaar
versterkt en tot welke oplossingen heeft dit geleid? Kunt u uw antwoord onderbouwen
door middel van voorbeelden uit de praktijk?

Aan dakloos geworden Poolse arbeidsmigranten wordt de hulp van Stichting Barka
aangeboden om te helpen bij repatriëring.

Vraag20

Met welke frequentie heeft de gemeente contact met stichting Barka en welke afspraken
zijn gemaakt wat betreft de samenwerking om dakloos geraakte Poolse
arbeidsmigranten te helpen?



Vraag2l

Niet alleen Poolse arbeidsmigranten kunnen dakloos raken, maar ook arbeidsmigranten
uit andere landen. Wat is het beleid om deze personen te helpen als zij dakloos geraken
(na bijvoorbeeld de zomerperiode als arbeidscontracten worden stopgezet)?

Vraag 22

Wat is de rol van uitzendbureaus bij dakloosheid onder arbeidsmigranten?

Vraag 23

Zijn er contacten met de uitzendbureaus over dakloosheid onder arbeidsmigranten?

lndien ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? lndien nee, is de gemeente bereid om
afspraken te maken met uitzendbureaus om tot een oplossing te komen?

[ 1,l h ttp s : //www. o n d e rd e p a n n e n . n I /v ee I g e ste-l ç!-e-v ra g e n



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

Noot: Bij een aantal van de door u gestelde vragen wordt verwezen naar een individuele
casus. ln de beantwoording van de vragen gaan wij niet in op individuele casuïstiek. ln
die gevallen hebben wij getracht het antwoord te veralgemeniseren.

1.Elke dakloze kan zich zelf melden bij (of door ketenpartners worden toegeleid naar) de
maatschappelijke opvang of een van de spreekuren in de regio (waaronder die bij

Wegwijs). ln de bijlage treft u het aanmeldingenproces maatschappelijke opvang aan
dat Wijzijn Traverse hanteert. Het is de taak van de professionals van de
maatschappelijk opvang om mensen die zich hebben aangemeld te begeleiden naar
herstel. Het traject, inclusief de aard en de locatie van opvang, is bij elke casus anders.
Het principe van regiobinding lichten wijtoe in het antwoord op vraag 7a.

2. De wettelijke grondslag voor het krijgen van een briefadres staat in de Wet
basisregistratie personen (BRP). Mensen komen in aanmerking voor een briefadres
wanneer zij niet beschikken over een woonadres. Deze bepaling is verder uitgewerkt in
de Regeling briefadres Roosendaal2017. De regeling is gebaseerd op de Circulaire
briefadres van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016.

ln de Regeling briefadres staan de redenen voor het verkrijgen van een briefadres
opgesomd, evenals de voonnraarden, de weigeringsgronden en de procedure. Wanneer
iemand een briefadres heeft staat hij geregistreerd in de BRP en komt daardoor in

aanmerking voor bijvoorbeeld ziektekostenverzekering, inkomen, huisvesting, scholing
en zorg.

Dak- of thuisloosheid is een reden voor het verkrijgen van een briefadres. Dak- of
thuislozen moeten met een verklaringen van personen en instanties aannemelijk maken
datzij geen woonadres hebben. Vervolgens wordt gevraagd of het mogelijk is dat zij bij

familie, vrienden of kennissen een briefadres krijgen. Lukt dat niet dan kunnen dak- of
thuislozen een briefadres van gemeentewege krijgen op het adres Dunantstraat 80. Een

briefadres is altijd tijdelijk.

ln regionaal verband worden stappen ondernomen om procedures rondom het
verstrekken van briefadressen te harmoniseren.

3a. Het zellredzaamheidscriterium verwijst naar de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). De

ZRM brengt de vraag en de mate van zeftredzaamheid van de cliënt in kaart. De ZRM
kan gebruikt worden bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van iemands traject
Er zijn centrumgemeenten in Nederland die bij een specifieke score van de ZRM geen

beschikking afgeven voor opvang, aangezien een cliënt te'zelfredzaam' is.

WijZijn Traversegroep zet de ZRM in om de voortgang vast te leggen. Het instrument
wordt in onze regio niet als zelfredzaamheidscriterium gebruikt bij de aanmelding voor
opvang, en daarmee dus ook niet als criterium voor afwijzing.

3b. Er is niemand geweigerd op basis van een zelfredzaamheidscriterium.

4.Wijzijn Traverse legt diverse aanmeldgegevens vast. Het is echter niet altijd te
herleiden waar iemand die zich aanmeldt formeel als laatste ingeschreven stond in de



BRP. Wijzijn Traverse is ook niet gemachtigd om een BRP check uit te voeren.
Wachtlijstgegevens worden niet vastgelegd. Dit is in lijn met hetgeen gesteld in de
prestatieafspraken die de centrumgemeente met Wijzijn Traverse heeft gemaakt. lndien
er structureel plaatsen te kort komen in de avond- en nachtopvang neemt Wijzijn
Traverse gezamenlijk met de centrumgemeente een besluit over het tijdelijk aanbieden
van extra bedden. Zo biedt de opvang momenteel in plaats van 18 bedden, 26 bedden
aan.

5. Het is in het afgelopen jaar niet aan de orde geweest dat Wijzijn Traverse in het kader
van de maatschappelijke opvang ouders van hun kinderen moest scheiden. Wijzijn
Traverse heeft de opdracht om met ketenpartners een uiterste inspanning te plegen
ouders met kinderen bij elkaar te houden.

Wijzijn Traverse legt diverse aanmeldgegevens vast. Het is echter niet altijd te herleiden
waar iemand die zich aanmeldt formeel als laatste ingeschreven stond in de BRP. Wijzijn
Traverse is ook niet gemachtigd om een BRP check uit te voeren. De werkafspraak is
dat als een gezin echt geen andere mogelijkheid meer heeft dan verblijf in de
nachtopvang, dat Wijzijn Traverse dan met de centrumgemeente afspraken maakt over
tijdelijk verbhjf in bv een hotel.

6. Zie vraag 5.

Ta.WijZijn Traverse houdt zich aan het VNG convenant Landelijke Toegankelijkheid MO
(Zie bijlage). Daarin zijn specifiek onderzoeksvragen opgenomen waardoor het per
situatie kan verschillen wanneer wel of niet aan regiobinding vastgehouden wordt.

WijZijn Traverse heeft in de afgelopen drie jaren rond de 120 aanmeldingen ontvangen,
waarbij regiobinding ontbrak. Bij iedere aanmelding is het VNG convenant toegepast.

7b. Zie vraag 7a. Het meest recente convenant wordt toegepast.

8. Wanneer de temperatuur onder 0 graden komt, mag iedereen binnen slapen. Het komt bij
hoge uitzondering voor dat gedurende de koudweerregeling een cliënt niet binnen kan
slapen. Dan is er echt sprake van direct gevaar voor cliënt, overige cliënten en/of personeel.
Hier is altijd het zorg- en veiligheidsoverleg bij betrokken en de gemeente als het gaat om
besluitvorming. Deze cliënten maken dan gebruik van het OGGZ bed en/of opname elders
wordt gefaciliteerd.

9a. Er is geen specifiek beleid gericht op de genoemde doelgroep

9b. Het college is bekend met dit project. Zij zal bezien of het project ook in Roosendaal
kan worden uitgevoerd.

10. De gemeente Roosendaal heeft op dit moment 1 pand in eigendom waar mensen via
een leegstandsbeheerder wonen. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over de te
huisvesten doelgroep. Het college zal onderzoeken wat de noodzaak is en de
mogelijkheden zijn voor een doelgroepgericht antikraakbeleid.

11. Het college is bekend met deze vorm van opvang. Binnen het Regionaal Kompas
wordt met de beschikbare middelen een palet aan voorzieningen voor daklozen
gesubsidieerd. Het passantenhotel is daar geen onderdeel van. Wij zullen uw suggestie
voorleggen in ons overleg met de centrumgemeente.
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12. Middels de RM 37-2019 en de themabijeenkomst van 23 oktober j.l. hebben wij uw
raad geTnformeerd over de stand van zaken op de motie. Wijzullen u in februari opnieuw
informeren met een raadsmededeling.

13. Voor een aanpak van de problematiek van zwerfjongeren is door Wtjzijn Traverse en
Stichting Twist een subsidieaanvraag ingediend bij de centrumgemeente voor o.a.
casemanagement zwerfjongeren, een logeervooziening en een (nieuwe)
overbruggingsvoorziening. Onderdelen van het plan zoals een casemanager
zwerfjongeren en het logeerhuis zullen vanuit de reeds bestaande subsidie worden
vormgegeven. De gemeente Roosendaal maakt zelf afspraken met Stichting Twist en
Alwel over de huisvesting en ondersteuning van zwerfjongeren volgens de aanpak'Je
eigen draai".

De beschikbare middelen maatschappelijke opvang bijde centrumgemeente zijn echter
niet toereikend voor het realiseren van de overbruggingsvoorziening voor zwerfjongeren.
Er vindt regionaal nog afstemming plaats over alternatieve mogelijkheden van
financiering.

Wij zullen u in februari opnieuw informeren met een raadsmededeling.

14a. Er zijn dakloze personen die gedurende langere tijd in Roosendaal overlastgevend
en verboden gedrag vertonen. Daarbij wordt altijd hulp aangeboden. Als betrokkenen
deze hulp stelselmatig weigeren en hun gedrag niet aanpassen is verbaliseren een
instrument om hier verandering in aan te brengen.

14b. Zie het antwoord op vraag 14a

15a. Het is (landelijk) bekend dat veel dak- en thuislozen kampen met financiële
problemen. Vanuit WijZijn Traverse wordt zo snel mogelijk ingezet op financiële
ondersteuning, in welke vorm ook. De gemeente Roosendaal heeft een maatwerkfonds
voor het geven van overbruggingskredieten en er wordt in maart gestart met'Vroeg er op
afl'vroegsignalering van betalingsachterstanden huur, nutsvoorzieningen en
zorgverkering. Daarnaast worden ondernemers begeleid in het op orde krijgen van hun
financiën met behulp van trajecten van de stichting "over Rood".

15b. Het behoort tot de reguliere taken van bv Wegwijs, Wijzijn, Werkplein, Alwel en
aanbieders van Wmo begeleiding om contacten te onderhouden met bewindvoerders.
Zowel voor als tijdens een situatie van dakloosheid. Als het gaat om zaken die financiën
aangaan is dit ook een verplichting.

16. De maatschappelijke opvang is duidelijk gepositioneerd binnen de keten en dak- en

thuislozen worden door de verschillende instanties/ hulpverleners op de hoogte gebracht van

het aanbod. De opvang investeert blijvend in deze bekendheid door wekelijks aanwezig te

zijn in de Dunantstraat (Wegwijs) en daar (aanmeld)spreekuur te houden. Politie en
gemeentelijke handhavers zijn op de hoogte van het aanbod.

17. Er wordt op maat gekeken welke mogelijkheden iemand zelf (nog) heeft. ln nood kan
er aanspraak worden gemaakt op het noodfonds voor vergoeding openbaar vervoer of
taxi.

18. Nee.



De taak 'maatschappelijke opvang' is een voorziening in het kader van de Wmo. Bij de
uitvoering van de taak handelt de uitvoerder'Wijzijn Traverse' in lijn met de wet en past
zij als dusdanig ook artikel 1 .2.2. van de wet toe. Uitspraken van het door u genoemde
Europees Comité voor Sociale Rechten zijn formeel niet bindend. ln zijn brief aan de
tweede kamer van 15 juni 2015 naar aanleiding van het rapport van het ECSR schrijft
toenmalig staatssecretaris van Rijn:

"....Specifiek voor opvang (voor zover niet verband houdend met huiselijk geweld) is hierop
een uitzondering gemaakt voor vreerndelingen die korter dan drie maanden in Nederland
zijn, of nog werkzoekend. Uit het rapport van het ECSR bl'tjkt dat het ECSR deze
uitzondering ook als proportioneel beschouwt, maar tegelijkertijd van mening is dat op basis
van het ESH opvang zou moeten geboden, ongeacht verblijfsstatus. Het Comité van
Ministers wijst echter, zoals hieruoor opgemerkt, op de beperking van de reikwijdte van het
handvest. ln de collectieve-klachtprocedure is het laatste woord toeveñrouwd aan
I a atstge n oe mde Co m ité. "

Op basis van de door het (Europese) Comité van Ministers aangenomen resolutie in deze
zaak geeft de staatssecretaris aan de Wmo niet te wijzigen.

De problematiek rondom dakloze arbeidsmigranten is een regionaal vraagstuk en zal
door de gemeente Roosendaal in 2020 binnen de overlegstructuren van het Regionaal
Kompas en het Zorg en Veiligheidshuis de Markiezaten geagendeerd worden.

19. Bekeuren kan een effect hebben, waarbij in geval van meerdere bekeuringen op enig
moment een vorm van verplichte zorg op gang kan komen/worden gebracht.

20a. Dit wordt niet geregistreerd. Het OGGZ team en Wijzijn Traverse nemen regelmatig
contact op met Stichting Barka. Medewerkers van Barka proberen individuele dakloze
Oost-Europese arbeidsmigranten (niet alleen Poolse)te bewegen om terug te keren naar
het land van herkomst. Er wordt samengewerkt met Stichting Barka zonder dat daar
formele afspraken onder liggen.

21. Er is vooralsnog geen specifiek beleid op deze doelgroep. We zien de door uw raad
aangekondigde kaderstelling arbeidsmigranten graag tegemoet.

De problematiek rondom dakloze arbeidsmigranten is een regionaal vraagstuk en zal
door de gemeente Roosendaal in 2020 binnen de overlegstructuren van het Regionaal
Kompas en het zorg en Veiligheidshuis de Markiezaten geagendeerd worden.

22. De rol van uitzendbureaus bij dakloosheid is door de gemeente Roosendaal niet
onderzocht.

23. Wij onderkennen dat de werkgevers een belangrijke partner zijn als het gaat om de
huisvesting van arbeidsmigranten en de problematiek van dakloosheid bij deze groep. Er
zijn nog geen contacten met uitzendbureaus over dit onderuverp.

De gemeente zal vooralsnog niet zelfstandig afspraken maken met uitzendbureaus. De
problematiek rondom dakloze arbeidsmigranten is een regionaal vraagstuk en een
eventuele werkgeversbenadering zal door Roosendaal in 2020 binnen de
overlegstructuren van het Regionaal Kompas en het Zorg en Veiligheidshuis de
Markiezaten geagendeerd worden.
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De commissie Zorg Jeugd en Onderwijs van de VNG is op 14 februari 2019  akkoord gegaan met het maken 
van afspraken tussen alle gemeenten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor de landelij-
ke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang nemen, via  dit door de VNG in overleg met gemeenten 
opgestelde convenant   
Gemeenten die het convenant hebben ondertekend verplichten zich daarmee om de model-beleidsregels uit 
het convenant in hun eigen beleid te incorporeren en te laten vaststellen. 

Door het ondertekenen van deze tekst verklaren de colleges van alle gemeenten akkoord te zijn met het 
volgende:

De colleges van de gemeenten zijn, overwegende dat de Wmo bepaalt dat de maatschappelijke opvang in 
Nederland toegankelijk is voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen, van mening 
• dat zij ieder verantwoordelijk zijn voor het beleid in hun gemeente;
• dat alle gemeenten er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat deze wettelijke landelijke toegankelijk-

heid voor de maatschappelijke opvang in Nederland is gewaarborgd;
• dat het onwenselijk is dat inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang worden afgewezen 

voor toegang tot eerste opvang in een gemeente, zonder dat duidelijk is in welke gemeente zij wél 
aanspraak op toegang kunnen maken.

De colleges van de gemeenten spreken af dat  zij voor de uitvoering van de landelijke toegankelijkheid de 
volgende model-beleidsregels willen hanteren: 

Model- Beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de 
maatschappelijke opvang voor ingezetenen van Nederland1

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder
a. college: college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente] of [het college van de 

centrumgemeente [naam centrumgemeente], namens het college van burgemeester en wethouders 
van [naam gemeente] of [het dagelijks bestuur van [naam regionaal samenwerkingsverband van 
gemeenten bestaand uit de gemeenten [namen gemeenten] welke gezamenlijk zorgdragen voor 
maatschappelijke opvang]. 

b. regio: een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke gezamenlijk zorgdragen voor 
maatschappelijke opvang in de betreffende regio.

c. maatschappelijke opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten 
en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, niet zijnde personen die de 
thuissituatie hebben verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld;

d. melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;
e. sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie 

onderhoudt;
f. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
g. woonplaats: de gemeente waarvan de cliënt het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is 

ingeschreven als ingezetene in de zin van de Wet basisregistratie personen. 
Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede andere wet- en regelge-
ving. 

Artikel 2. Melding en (eerste) opvang
1. Een behoefte aan maatschappelijke opvang kan door of namens een cliënt bij het college worden 

gemeld.
2. In die situaties waarin terstond maatschappelijke opvang noodzakelijk is, beslist het college onverwijld tot 

verstrekking van een voorziening maatschappelijke opvang in afwachting van de uitkomst van het in artikel 

1 Het is juridisch gezien niet mogelijk om landelijk gemeentelijke (beleids-)regels vast te stellen. Vandaar dat hier de term model-beleids-
regels wordt gehanteerd. Landelijke toegankelijkheid vereist echter wel afspraken waar alle gemeenten zich aan houden. Dit wordt 
geregeld doordat alle gemeenten het convenant ondertekenen, de regels uit dit model overnemen in de gemeentelijke regelgeving en 
implementeren.
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3 bedoelde onderzoek en de aanvraag van de cliënt. 
3. Indien het college niet onverwijld maatschappelijke opvang kan bieden waar dit wel terstond noodzakelijk 

is, treft het college maatregelen om onverwijld op een andere wijze of in een andere gemeente of regio 
tijdig te voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

Artikel 3. Onderzoek
1. Het college vergewist zich met de cliënt wat de woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van 

dakloosheid.
2. Indien het college vaststelt dat de cliënt, voor het ontstaan van dakloosheid, woonachtig was in een 

bepaalde gemeente of regio, niet zijnde de [naam gemeente en/of naam regio] en hierover overeen-
stemming heeft met de bepaalde gemeente of regio kan het college de uitvoering van het onderzoek 
overlaten aan de bepaalde gemeente of regio, waarbij bij overdracht van eventuele informatie artikel 4 lid 
4 van toepassing is.

3. Indien het college de woonplaats van de cliënt voor het ontstaan van dakloosheid niet vaststelt of kan 
vaststellen, dan wel de uitvoering van het onderzoek niet wenst te laten uitvoeren door de gemeente of 
regio zoals bedoeld in lid 2 voert het college het onderzoek uit. Dit geldt ook indien het college niet tot 
overeenstemming komt met de in lid 2 bedoelde gemeente of regio. 

4. Indien het college het onderzoek zelf uitvoert, kan zij de in lid 2 bedoelde gemeente of regio verzoeken 
om informatie ten behoeve van het onderzoek aan te leveren. 

5. Het college onderzoekt in welke gemeente of regio een traject in de maatschappelijke opvang de 
grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en 
participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt. 

6. Het college betrekt bij dit onderzoek in elk geval de wens van de cliënt. Verder dient het college ook in 
elk geval bij het onderzoek te betrekken:
a. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting 

vergroten, zoals een sociaal netwerk welke een positieve invloed heeft of kan hebben op de zelfred-
zaamheid en participatie van de cliënt, en/of bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs van 
de cliënt en/of lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten. 

b. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting 
verkleinen, zoals een sociaal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten van de cliënt en/of 
maatregelen die opgelegd zijn aan de cliënt. 

7. Indien, gedurende het onderzoek, blijkt dat een traject in de maatschappelijke opvang mogelijk of 
waarschijnlijk in een andere gemeente of regio de grootste kans van slagen heeft, dan betrekt het college 
deze gemeente bij het onderzoek. 

8. Het onderzoek, zoals bedoeld in lid 3, wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken 
uitgevoerd, tenzij er redenen zijn, buiten de invloed van het college, die dit onmogelijk maken. 

9. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksverslag. 
10. Indien het college, conform lid 2, de uitvoering van het onderzoek overgedragen heeft aan een bepaalde 

gemeente of regio, dan vergewist het college zich van de uitkomsten van het onderzoek. 

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens
1. Indien het college, op grond van het in artikel 3 lid 5 bedoelde onderzoek, van oordeel is dat de kans van 

slagen van een traject groter is in een andere gemeente of regio, dan neemt het college - in overleg met 
de cliënt - contact op met die andere gemeente of regio. 

2. Deelt de andere gemeente of regio het oordeel van het college, zoals bedoeld in lid 1, dan vindt de 
overdracht van de cliëntgegevens én de cliënt onverwijld plaats. Dit tenzij met de andere gemeente 
of regio wordt overeengekomen dat het bijdraagt aan de kans van slagen van een traject, dat deze 
overdracht later plaatsvindt. 

3. Tot aan het moment van daadwerkelijke overdracht van de cliënt blijft het college maatschappelijke 
opvang bieden, dan wel blijft het college andere maatregelen treffen om op een andere wijze te voorzien 
in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

4. Het college draagt bij de overdracht alle noodzakelijke informatie over de cliënt, waaronder het 
onderzoeksverslag, over aan de andere gemeente of regio, in overleg met de cliënt. 

5. Het college maakt met de andere gemeente of regio en de cliënt voorts concrete afspraken over:
• de datum van overdracht;
• welke aanbieder de cliënt maatschappelijke opvang, dan wel andere ondersteuning die in de behoefte 
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van de cliënt aan maatschappelijke opvang voorziet, zal bieden in de andere gemeente of regio;
• hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding plaatsvindt. 

6 Indien de cliënt weigert medewerking te verlenen aan de in lid 2 bedoelde overdracht, kan het college 
overgaan tot weigering van de aanvraag tot een voorziening maatschappelijke opvang. 

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten
1. Bij verschil van mening tussen het college en de andere gemeente of regio over de vraag welke gemeente 

of regio verantwoordelijk is voor het bieden van maatschappelijke opvang aan de cliënt spant het college 
zich maximaal in om tot een oplossing te komen. 

2. Indien het college én de andere gemeente of regio niet tot een oplossing komen, kan het college het 
geschil voorleggen aan de commissie geschillen landelijke toegankelijkheid.

3. In afwachting van het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie blijft het college een 
voorziening maatschappelijke opvang bieden, dan wel op andere wijze voorzien in de behoefte van de 
cliënt aan maatschappelijke opvang.

4. Het college volgt in het geschil het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie. 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze beleidsregels treden in werking op [datum]. 
2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke 

opvang [naam gemeente of regio]. 
 

 

 

Aldus ondertekend door de wethouder,

met instemming van het College van Burgemeester en Wethouders
 
 
 
 

Plaats     Datum       Naam wethouder
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Bijlage 1. Toelichting op de model-beleidsregels landelijke toegankelijkheid 
maatschappelijke opvang 

Inleiding
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn ook de voorzieningen voor maatschappelijke 
opvang2 opgenomen. 
De maatschappelijke opvang is ‘landelijk toegankelijk’. Dat betekent dat een ingezetene van Nederland in 
aanmerking komt voor een voorziening maatschappelijke opvang (in eerste instantie) te verstrekken door het 
college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten en niet in staat is 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.3 Op deze manier wordt de veiligheid geborgd voor 
personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 
Aanvankelijk werd de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang onder de Wmo 2015 uitgevoerd 
op basis van een convenant en handreiking inclusief modelbeleidsregels uit 2014. Uit 4 herhaalde onderzoe-
ken naar de landelijke toegankelijkheid o.a. in  2017 is gebleken dat deze afspraken onjuistheden bevatten, 
waaronder het hanteren van regiobinding als criterium bij de toegang. Om die reden zijn in 2018 zijn nieuwe 
model-beleidsregels ontwikkeld en uitgebreid met een werkinstructie en een stroomdiagram. 

De nieuwe model-beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang zijn juridisch getoetst 
bij en door gemeenten en adequaat bevonden. Bij het vormgeven van de (model)-beleidsregels is getracht 
zo dicht mogelijk te blijven bij de gehanteerde begrippen van de Wmo 2015 zelf, de modelverordening Wmo 
(van de VNG) en de hierboven beschreven werkwijze. In deze beleidsregels legt het college vast op welke 
wijze de gemeente (of de centrumgemeente of een andere rechtspersoon gemandateerd door de gemeente) 
omgaat met de bevoegdheid van de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang. Beleidsregels 
moeten als zodanig worden vastgesteld en bekendgemaakt door de gemeente (artikel 3:42 Algemene wet 
bestuursrecht). 
De VNG commissie is op 14 februari 2019 akkoord gegaan met het convenant inclusief de nieuwe model-be-
leidsregels om een gezamenlijke, eenduidige en concrete uitvoering en toepassing van deze ‘landelijke 
toegankelijkheid’ van de maatschappelijke opvang te bewerkstelligen binnen de kaders van de Wmo 2015.

In de Wmo 2015 is de opdracht aan gemeenten verwoord om zorg te dragen voor de maatschappelijke 
ondersteuning4 (waaronder maatschappelijke opvang)5. Volgens de Wmo 2015 is elke gemeente, tot welke 
een ingezetene van Nederland zich wendt, verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang.6 
Dit indien de cliënt de thuissituatie heeft verlaten, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke 
hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenle-
ving.7 

Vanuit het oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheid8, maar ook omdat de rijksmiddelen voor 
maatschappelijke opvang tot in elk geval 1-1-2021 zijn belegd bij de zogenaamde centrumgemeenten wordt 
in de praktijk regionaal uitvoering gegeven aan het zorgdragen voor de maatschappelijke opvang, waaronder 
veelal de toegang daartoe.9 

In een aantal regio’s heeft dat geleid tot het mandateren van o.a. de toegang tot de maatschappelijke 
opvang aan de centrumgemeente of een regionaal toegangsorgaan. Door in de model-beleidsregels telkens 
te spreken van gemeente (of het regionale samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor 

2 Maatschappelijke opvang betreft “onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten (…) en niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.” (artikel 1.1.1 Wmo 2015).

3 “Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, 
bestaande uit (...) c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft 
verlaten (…)” (artikel 1.2.1 lid b,c Wmo 2015 ).

4 “Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.” (artikel 2.1.1 lid 1 Wmo 2015).
5 “Maatschappelijke ondersteuning: (…) bieden van (…) opvang” (artikel 1.1.1 lid 1 Wmo 2015).
6 In spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waarin terstond opvang noodzakelijk is, (…), beslist het college na een 

melding als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid [Wmo 2015] onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in 
afwachting van de uitkomst van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2 en de aanvraag van de cliënt.

7 “Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, 
bestaande uit (...) c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft 
verlaten (…)” (artikel 1.2.1 lid b,c Wmo 2015 ).

8 “De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen 
is.”(artikel 2.6.1 Wmo 2015).

9 Op dit moment betreft dat regionale samenwerkingsverbanden waarbij een veelal grotere gemeente in een regio als centrumgemeente 
door de rijksoverheid is aangewezen.
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maatschappelijke opvang) wordt het wettelijk uitgangspunt (elke gemeente verantwoordelijk) verbonden met 
de regionale praktijk en uitvoering en ontstaat er ruimte voor een adequate toepassing. De model-beleidsre-
gels belemmeren de voortzetting van deze praktijk dan ook niet. 
Dit laat onverlet dat elke gemeente (al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in de betreffende 
regio) ook in de praktijk er zorg voor draagt dat dakloosheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. Elke 
gemeente heeft immers de verantwoordelijkheid om inwoners die dat nodig hebben uit de eigen gemeente 
te ondersteunen en hulp te bieden bij het op eigen kracht handhaven in de samenleving. 

In de model-beleidsregels gaat het over hoe te handelen nadat een cliënt zich wendt tot een gemeente (dan 
wel een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor maatschappelijke opvang) 
voor maatschappelijke opvang. De model-beleidsregels beschrijven de gewenste stappen van gemeenten 
(dan wel samenwerkingsverbanden van gemeenten welke zorgdragen voor maatschappelijke opvang) bij het 
toepassen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. Deze werkwijze is vervolgens 
schematisch weergegeven in een stroomschema (bijlage III). 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1. Begripsbepalingen
De in de Wmo 2015 opgenomen definities, processen en termijnen zijn kader stellend voor de uitvoering 
van de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. Deze definities, processen en termijnen zijn in 
deze toelichting en de model-beleidsregels niet herhaald, tenzij het voor de leesbaarheid en helderheid van 
belang werd geacht. Door eerst maatschappelijke opvang te bieden, en dan te kijken naar ‘waar de meeste 
kans van slagen is op een succesvol traject’ voldoet de werkwijze aan de wettelijke kaders. Het gaat hier over 
de landelijke toegankelijkheid van ‘maatschappelijke opvang’, zoals in de Wmo 2015 gedefinieerd. Dit laat 
overigens wel de ruimte aan gemeenten om op andere wijze te voorzien in de behoefte van de cliënt aan 
onderdak en begeleiding. 

Beoogd is met de model-beleidsregels en bijlagen enerzijds concrete handvatten en anderzijds de gewenste 
ruimte voor ‘maatwerk’ in de uitvoering te bieden, zoals ook bedoeld in de Wmo 2015.  De bruikbaarheid is 
door een uitvoeringstoets gewaarborgd.

Artikel 2. Melding en (eerste) opvang
Alle gemeenten dragen er (al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in de betreffende regio) zorg 
voor dat personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven 
in de samenleving, zich kunnen melden bij de gemeente voor maatschappelijke opvang. De melding kan 
worden gedaan door of namens de cliënt. 

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor 
maatschappelijke opvang) tot welke iemand zich heeft gewend voor maatschappelijke opvang is in eerste 
instantie verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang. Gemeenten (dan wel het regionaal 
samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdragen voor maatschappelijke opvang) bieden altijd 
maatschappelijke opvang als het gaat om personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Maatschappelijke opvang wordt in elk geval geboden 
in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. 

Daarbij is het van belang dat er voldoende maatschappelijke opvang in de gemeente (dan wel binnen de 
regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) beschikbaar is, dusdanig dat de maatschap-
pelijke opvang direct kan worden geboden. 
Tegelijk is de praktijk in een aantal gemeenten (dan wel regio’s maatschappelijke opvang) dat er een situatie 
kan ontstaan dat maatschappelijke opvang tijdelijk niet kan worden geboden. Als er door omstandigheden 
tijdelijk geen plaats in de maatschappelijke opvang kan worden geboden, zoekt de gemeente (dan wel 
het regionaal samenwerkingsverband waar de gemeente onderdeel van uitmaakt en dat zorgdraagt voor 
maatschappelijke opvang) tot welke de cliënt zich heeft gewend samen met de cliënt direct een tijdelijk 
passend alternatief, dusdanig dat de cliënt in elk geval direct (tijdelijk) onderdak en begeleiding wordt 
geboden in de betreffende gemeente (of in de regio waar de gemeente onderdeel van uitmaakt en die 
zorgdraagt voor maatschappelijke opvang). 
De verantwoordelijkheid voor het bieden van maatschappelijke opvang hoeft niet altijd te betekenen dat 
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in de betreffende gemeente (of in de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) zelf 
deze maatschappelijke opvang wordt geboden. De maatschappelijke opvang kan ook worden geboden in 
een gemeente waarmee de betreffende gemeente regionaal samenwerkt in het kader van maatschappelijke 
opvang, dan wel kan door de betreffende gemeente (of door het regionaal samenwerkingsverband 
maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tijdelijk in een andere regio beschikbaar worden 
gesteld. Ook kan een alternatief voor maatschappelijke opvang worden gebonden, maar in elk geval 
dusdanig dat wordt voorzien in de geconstateerde ondersteuningsbehoefte aan onderdak en begeleiding. Dit 
kan dus ook een alternatief zijn welke meer aansluit bij de geconstateerde ondersteuningsbehoefte. N.B. Het 
gaat in deze fase om de begeleiding tijdens de onderzoeksperiode. 
Ook kan de gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband waartoe de gemeente behoort en 
welke maatschappelijke opvang biedt), waartoe iemand zich heeft gewend erin slagen direct (dezelfde dag) 
tot overdracht van de cliënt te komen naar een andere gemeente of regio, waardoor maatschappelijke 
opvang kan worden geboden in die andere gemeente of regio.

Artikel 3. Onderzoek
De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband waartoe de gemeente behoort en welke 
zorgdraagt voor maatschappelijke opvang), waartoe de cliënt zich heeft gewend, gaat vervolgens eerst met 
de cliënt na wat de woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van dakloosheid. De woonplaats is hierbij 
de gemeente de gemeente waar de cliënt het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is ingeschreven 
als ingezetene in de zin van de Wet basisregistratie personen.. Ingeval de woonplaats niet op grond van de 
onderdelen wet basisregistratie personen kan worden vastgesteld wordt de plaats van het werkelijke verblijf 
van de cliënt op het moment van de melding gehanteerd als ‘woonplaats’. 

Indien wordt vastgesteld wat de woonplaats was van de cliënt vóór het ontstaan van dakloosheid, wordt 
de uitvoering van het onderzoek in beginsel overgedragen aan deze gemeente van herkomst (dan wel het 
regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke opvang waartoe de gemeente van herkomst behoort). In 
beginsel mag van de gemeente van herkomst verwacht worden dat zij hiertoe bereid en in staat is. 
Indien de woonplaats niet vastgesteld kan worden of er geen overeenstemming is met de gemeente van 
herkomst voert de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tot 
welke de cliënt zich heeft gewend, het onderzoek zelf uit. Dit is ook het geval indien de gemeente (dan wel 
de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tot welke de cliënt zich heeft gewend het 
onderzoek niet wenst over te dragen aan de gemeente van herkomst. 
Indien de gemeente tot welke de cliënt zich heeft gewend het onderzoek zelf uitvoert, kan zij de gemeente 
waar de cliënt woonachtig was voor het ontstaan van dakloosheid verzoeken om informatie ten behoeve 
van het onderzoek aan te leveren. Dat kan bijv. op basis van de in bijlage II opgenomen onderzoeksvragen. 
In het belang van een voorspoedig onderzoek mag van de betreffende gemeente verwacht worden dat zij 
zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de onderzoeksperiode van 2 weken antwoorden geeft op de 
gestelde vragen. 

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke opvang waartoe de gemeente 
behoort) die het onderzoek uitvoert onderzoekt vervolgens met de cliënt in welke gemeente (dan wel in 
welke regio) een traject in de maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen 
in beginsel het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam 
herstel) van de cliënt. Bij het onderzoek betrekt de gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband 
maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) in elk geval de wens van de cliënt. Ook andere 
factoren die de kans van slagen van een traject naar verwachting vergroten, zoals een sociaal netwerk welke 
een positieve invloed heeft of kan hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt, bestaand werk 
en/of dagbesteding en/of onderwijs van de cliënt en lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten 
dienen daarbij betrokken te worden. Overigens hoeft het feit dat de cliënt werk, dagbesteding of onderwijs 
heeft in een bepaalde gemeente (of regio) geen reden te zijn om ook opgevangen te worden in de betreffen-
de gemeente (of regio). Ook hierbij kan reistijd redelijk en acceptabel zijn. Ook dient in het onderzoek te 
worden betrokken of er factoren zijn in een gemeente (of regio) die de kans van slagen van een traject naar 
verwachting verkleinen, zoals een sociaal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten en/of justitiële maatregelen 
die opgelegd zijn aan de cliënt. De onderzoeksvragen die in het onderzoek gesteld kunnen worden zijn 
concreet uitgewerkt in bijlage 3. 
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In het belang van de cliënt dient het onderzoek zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken 
uitgevoerd te worden. Dit is ook van belang voor de gemeente (dan wel voor de regio maatschappelijke 
opvang waartoe de gemeente behoort), welke gedurende het onderzoek de cliënt maatschappelijke opvang 
biedt. Er kunnen redenen zijn waardoor het onderzoek niet afgerond kan worden binnen 2 weken. 

Indien er – gedurende het onderzoek – een gemeente (dan wel een regio) naar voren komt waarbij een traject 
in de maatschappelijke opvang mogelijk of waarschijnlijk de grootste kans van slagen heeft, dan wordt deze 
gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe deze gemeente behoort), betrokken bij het 
onderzoek. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek blijft echter bij de gemeente (dan wel bij de regio 
maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort), welke het onderzoek uitvoert. De uitkomsten 
van het onderzoek worden, door de gemeente (dan wel door het regionaal samenwerkingsverband 
maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) welke het onderzoek uitvoert vastgelegd in een 
onderzoeksverslag, zoals de Wmo 2015 ook voorschrijft. Dit onderzoeksverslag kan overigens bondig zijn om 
administratieve lasten zo veel als mogelijk te voorkomen. 

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens
Indien de kans van slagen van een traject groter wordt geacht in een andere gemeente (dan wel in een 
regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort), neemt de gemeente (dan wel de regio 
maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort), welke het onderzoek uitvoert, contact op met die 
andere gemeente.10 Dit in overleg met de cliënt, wat niet hoeft te betekenen dat er overeenstemming is met 
de client. 

Deelt de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de kans 
van slagen van een traject het grootst wordt geacht deze conclusie, dan stelt deze gemeente (dan wel de 
regio maatschappelijke opvang waar die gemeente bij hoort) direct maatschappelijke opvang beschikbaar, 
zodat ‘warme’ overdracht tussen de betrokken gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang 
waartoe de gemeenten behoren) ook snel kan plaatsvinden. Uitstel van deze overdracht is alleen mogelijk 
indien de gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe de gemeenten behoren) overeen-
komen dat het bijdraagt aan de kans van slagen van een traject, dat deze overdracht later plaatsvindt. 

Ook voor de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de 
kans van slagen van een traject het grootst wordt geacht betekent de verantwoordelijkheid voor het bieden 
van maatschappelijke opvang niet noodzakelijk dat in de betreffende gemeente (dan wel de regio maatschap-
pelijke opvang waartoe die gemeente behoort) zelf de maatschappelijke opvang wordt geboden. De 
maatschappelijke opvang kan eventueel ook door de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang 
waartoe die gemeente behoort) waar de kans van slagen van een traject het grootst wordt geacht tijdelijk in 
een andere regio beschikbaar worden gesteld. Ook kan een alternatief voor maatschappelijke opvang worden 
aangeboden, maar in elk geval dusdanig dat wordt voorzien in de geconstateerde ondersteuningsbehoefte 
van onderdak en begeleiding van de cliënt. 

Tot aan het moment dat de overdracht van de cliënt is gerealiseerd blijft de gemeente (dan wel de regio 
maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) tot welke de cliënt zich oorspronkelijk heeft 
gewend verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang, dan wel blijft die gemeente (dan wel 
de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) verantwoordelijk maatregelen te treffen 
om op een andere wijze te voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

Bij de ‘warme’ overdracht wordt alle noodzakelijke informatie over de cliënt overgedragen tussen de 
gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoren), waaronder het 
onderzoeksverslag. Dit uiteraard binnen de wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens en in overleg met 
de cliënt. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt is vormvrij. 

Ook worden er tussen de gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten 
behoren) concrete afspraken gemaakt over de datum van overdracht, welke aanbieder zal voorzien in 
de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding 
plaatsvindt. Dit zodat er, vóór de overdracht, zekerheid is over de wijze waarop in de andere gemeente of 

10 Om dit te faciliteren heeft de VNG een lijst met contactpersonen landelijke toegankelijkheid per centrumgemeente. Er wordt onderzocht 
hoe deze informatie beter ontsloten kan worden ten behoeve van bereikbaarheid buiten kantooruren.
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regio tegemoet gekomen zal worden aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. ‘Warme’ overdracht vindt 
plaats dusdanig dat de cliënt zo min mogelijk hinder ondervindt hiervan. 

Verder is belangrijk te onderkennen dat de gemeenten (dan wel regio’s maatschappelijke opvang waartoe die 
gemeenten behoren) personen zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen inschrijven in de Basisregistratie 
Personen (BRP) op een zogenaamd ‘briefadres’. De gemeente dient in die situatie afspraken te maken met 
een ’briefadresgever’ (bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang) of kan zelf optreden als 
’briefadresgever’.11 

 
Indien de cliënt weigert medewerking te verlenen aan de overdracht, kan de gemeente tot welke de cliënt 
zich heeft gewend (dan wel een toegangsorgaan welke het mandaat heeft om te beslissen over aanvragen 
voor maatschappelijke opvang van de betreffende gemeente) overgaan tot weigering van de aanvraag 
tot een voorziening maatschappelijke opvang met verwijzing naar de uitkomst van het onderzoek, waarin 
gemotiveerd kenbaar is gemaakt dat de kans op een succesvol traject groter in een andere gemeente of regio 
is. Ook kan de gemeente vervolgens het bieden van maatschappelijke opvang beëindigen. Desgewenst kan 
de cliënt in bezwaar (en daarna eventueel beroep) gaan tegen het besluit van de gemeente. 

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten 
Bij verschil van mening tussen gemeenten (dan wel tussen regio’s maatschappelijke opvang waartoe die 
gemeenten behoren) proberen de gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe 
die gemeenten behoren) onderling tot een oplossing te komen. Als de gemeenten (dan wel de regio’s 
maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoren) niet tot een oplossing komen, dan kan het geschil 
worden voorgelegd aan de  commissie geschillen landelijke toegankelijkheid.12 

 
In afwachting van het oordeel van de commissie wordt dan de maatschappelijke opvang voortgezet bij de 
gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar maatschappe-
lijke opvang in eerste instantie al werd geboden. Ook kan op andere wijze langer voorzien worden door die 
gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoort) in de behoefte van 
de cliënt aan maatschappelijke opvang. 
De bij het geschil betrokken gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten 
behoren) volgen het oordeel van de commissie bij de te nemen gemeentelijke toekenningsbesluiten. 

 

11 Nadere informatie is te vinden in de circulaire BRP en briefadres (zie https://www.rvig.nl/documenten/circulaires/2016/11/01/circulaire-
brp-en-briefadres).

12 Voor de taak en werkwijze van de commissie landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt 
verwezen naar: https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/
commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang

https://www.rvig.nl/documenten/circulaires/2016/11/01/circulaire-brp-en-briefadres
https://www.rvig.nl/documenten/circulaires/2016/11/01/circulaire-brp-en-briefadres
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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Bijlage 2: Onderzoeksvragen

De gemeente (of regio) die het onderzoekt uitvoert, onderzoekt in welke gemeente (of regio) een traject 
in de maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste 
kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt. De 
volgende aspecten a t/m e dienen in elk geval daarbij aan de orde te komen. Daarbij is van belang dat de 
onderzoeksresultaten zo veel mogelijk gestaafd worden met feiten (waar mogelijk met schriftelijke bevestigin-
gen)om tot een gemotiveerd besluit te komen. 

a  Wens van de cliënt
• Heeft de cliënt een wens waar (in welke gemeente of regio) hij opgevangen wil worden?
• Welke argumenten heeft de cliënt waarom een traject in de betreffende gemeente of regio van zijn of 

haar wens de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan de 
zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt?

b  Sociaal netwerk
• Wie behoren tot het sociale netwerk (zijnde personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie 

de cliënt een sociale relatie onderhoudt) en waar wonen zij? 
• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een positieve invloed heeft of kan hebben op 

de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (“ondersteunend netwerk”)?  Waaruit bestaat de onder-
steuning, nu en in de toekomst? Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio eraan bij dat deze 
invloed in belangrijke mate wordt benut?

• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op 
de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (“negatief netwerk”)? Welke negatieve invloed heeft 
dit sociaal netwerk naar verwachting op de cliënt en in welke mate? Draagt een traject in een bepaalde 
gemeente of regio er naar verwachting aan bij dat deze invloed wordt voorkomen of in belangrijke mate 
wordt beperkt? 

c  Bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs
• Is er sprake van bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs in een bepaalde gemeente of regio? 
• Zo ja, bij welke werkgever, aanbieder van dagbesteding of onderwijs is dit, en voor hoeveel dagen per 

week? 
• Per welke datum is cliënt hiermee gestart, en per wanneer eindigt contract, opleiding etc.? 
• In welke mate draagt dit werk/dagbesteding/onderwijs naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te 
worden gewaarborgd? 

d  Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten
• Is er sprake van lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten? 
• Zo ja welke? Wanneer zijn deze trajecten gestart, en met welke frequentie is er contact? 
• Welke aanbieders of zorgverleners zijn daarbij betrokken?
• Indien het gemeentelijke ondersteuning of hulp betreft: welke gemeente heeft hiertoe een toekennings-

beschikking verleend?
• In welke mate draagt deze hulpverlening/ondersteuning naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te 
worden gewaarborgd? 

• Wat is de visie van de huidige betrokken hulpverlening in welke gemeente een traject in de maatschappe-
lijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan 
de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt?

e  Actuele criminele activiteiten en/of maatregelen
• Is er sprake van actuele politie- of justitiecontacten in die zin dat er recent sprake was of is van criminele 

activiteiten? In hoeverre kan dit aangetoond worden? Is client bekend bij een Veiligheidshuis? 
• Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio naar verwachting eraan bij dat criminele activiteiten 

worden voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt? 
• Is er sprake van maatregelen die zijn opgelegd aan de cliënt (justitieel, zoals contact- of gebiedsverboden 

waarmee rekening gehouden moet worden? 
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Bijlage 3 Stroomschema landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

 

 
Iemand meldt zich bij een 
gemeente of regio voor 

maatschappelijke opvang  

Is er sprake van noodzaak tot maatschappelijke opvang? 
Dan altijd eerste opvang bieden (door gemeente of regio waar cliënt zich meldt)  

In beginsel onderzoek door gemeente of regio waar cliënt het jaar voorafgaand aan  de 
dakloosheid hoofdzakelijk was ingeschreven als ingezetene volgens BRP  

Onderzoek: waar is kans van slagen van een traject het grootst? 
(o.a. wens cliënt, aanwezigheid sociaal netwerk, werk/onderwijs/dagbesteding, bestaande 

hulpverlening, criminaliteit, maatregelen) 

Verblijf in gemeente of regio tot welke de 
cliënt zich heeft gewend biedt grootste 

kans op duurzaam herstel--> 
continueren onderdak en begeleiding in 

gemeente van melding  

Grootste kans op duurzaam herstel in andere 
gemeente of regio-->  

warme overdracht naar en voortzetten 
onderdak en begeleiding in andere gemeente 
of regio  

Blijvend verschil van mening gemeenten? 
Dan: commissie geschillen Landelijke toegankelijkheid 
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