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inloopvoorziening GGZ te wijzigen en het convenant Beschermd wonen en Opvang 2021 vast te stellen  

 

 

1. Voorstel 
 

 Toestemming  verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd 
wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2017 voor de wijziging van deze regeling in de 
Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021; 

 Toestemming  verlenen voor het vaststellen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 

2021. 

 

2. Inleiding 

De gemeente Midden-Groningen werkt samen met de andere Groninger gemeenten aan de 

decentralisatie van de taak Beschermd wonen en Opvang. De uitvoering van taken is opgenomen in 

het meerjarenprogramma “Van beschermd wonen naar begeleiding op maat”.  

De juridische basis voor de Groninger samenwerking wordt gegeven door de gemeenschappelijke 

regeling “Centrumregeling Beschermd Wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz”. 

 

Het “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten. Van Beschermd wonen en Opvang naar wonen met 

begeleiding op maat: op weg naar 2020” geeft een verdere inhoudelijke en financiële vertaling van 

de transformatieopgaven voor Beschermd wonen en Opvang. De financiële vertaling betreft een 

nieuw (eigen) financieel verdeelmodel tussen de Groninger gemeenten, het “Ontwikkelmodel 

financiële verdeelsleutel”. Wij willen met de andere Groninger gemeenten op basis van dit eigen 

verdeelmodel verder samenwerken. Aanvankelijk per 2020, nu per 2022 moet een landelijk 

verdeelmodel Beschermd Wonen &Opvang (BW&O) van kracht worden. In 2015 hebben we ons als 

Groninger gemeenten gerealiseerd dat het onwaarschijnlijk is dat zo’n landelijk verdeelmodel bij 

inwerkingtreding meteen voorziet in het juiste budget per gemeente. Immers, objectieve maatstaven 

sluiten nooit aan bij de werkelijkheid in een gemeente. Daarom hebben we een eigen ontwikkelmodel 
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ontwikkeld. Het model zorgt voor de passende verdeling van middelen binnen het toegekende 

budget conform het gemeentefonds. Dit alles onder de aanname dat het rijk voldoende budget 

beschikbaar stelt, in dat geval krijgt elke gemeente wat zij nodig heeft voor de taken die zij 

uitvoert. 

 

De Centrumregeling moet gewijzigd worden om een nieuwe juridische basis te kunnen bieden voor 

de uitwerking van dit eigen verdeelmodel. Aanvullend is een Convenant Beschermd wonen en 

Opvang 2021 opgesteld voor deze juridische onderbouwing.  

 

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr) moeten gemeenteraden toestemming 

verlenen aan de colleges om de regeling te wijzigen. Met dit voorstel vragen wij uw raad om deze 

toestemming te verlenen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen werkt samen met de andere Groninger gemeenten aan de 

decentralisatie van de taak Beschermd wonen en Opvang. Deze zou in eerste instantie ingaan per 

2020, maar is door het Rijk uitgesteld naar 2022.  

De Groninger gemeenten hebben voor de decentralisatie het “Gezamenlijk plan Groninger 

gemeenten. Van Beschermd wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 

2020” opgesteld. In dit plan hebben de Groninger gemeenten naast de inhoud ook de verdeling van 

de financiële middelen met elkaar vastgelegd. Vooruitlopend op de uitgestelde landelijke 

decentralisatie in 2022, willen de Groninger gemeenten gaan werken met het eigen financieel 

model. De samenwerking en het financiële verdeelmodel worden juridisch onderbouwd met de 

gewijzigde Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021 en 

het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden toestemming verlenen aan de colleges om de regeling 

te wijzigen.  

De toestemming voor de wijziging kan uw raad alleen weigeren als die wijziging in strijd is met de 

wet of het algemeen belang. Gelet op de onderstaande toelichtingen op die wijziging is er volgens 

ons geen weigeringsgrond.  

 

5. Beoogd effect 

We willen als Groninger gemeenten werken met het door ons gezamenlijk ontwikkelde financiële 

verdeelmodel voor de rijksmiddelen beschermd wonen en opvang. Hiervoor bieden de gewijzigde 

Centrumregeling en het Convenant de juridische basis. Voor het wijzigen van de Centrumregeling 

hebben we uw toestemming nodig. 

6. Historische context 

Sinds 2015 werken de Groninger gemeenten samen op basis van het meerjarenprogramma Van 

beschermd wonen naar begeleiding op maat. De gemeente Groningen is hiervoor door het Rijk 

aangesteld als centrumgemeente: zij ontvangt de rijksmiddelen voor de taak beschermd wonen en 

verzorgt de toegang tot deze voorziening voor de inwoners van alle Groninger gemeenten. De 

afspraken hierover tussen centrumgemeente en regiogemeenten zijn juridisch vastgelegd in de 
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Centrumregeling Beschermd wonen en opvang Groningen. Afspraken over de kwaliteit van de 

uitvoering van taken door centrumgemeente Groningen zijn vastgelegd in het 

Dienstverleningshandvest. 

 

In 2017 is, in opdracht van het rijk aan de regio’s, het “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten. 

Van Beschermd wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020” tot 

stand gekomen. Wij hebben dit Gezamenlijk plan op 15 mei 2018 vastgesteld. U bent hierover met 

de raadsbrief van 16 mei 2018 geïnformeerd.1 

Kern van dit Gezamenlijk plan is dat de vraag van de inwoner leidend is voor wat aan ondersteuning 

wordt ingezet. Dit is begeleiding op maat: een inwoner kan in eerste instantie beschermd wonen 

nodig hebben, maar in het herstelproces toewerken naar weer zelfstandig wonen. De begeleiding 

die daarvoor nodig is, kan in de vorm van ambulante begeleiding, re-integratie en/of 

maatschappelijke activering, ondersteuning bij financiën of een combinatie van. 

 

Het Gezamenlijk plan is daarom gebaseerd op een aantal gezamenlijke uitgangspunten van de 

Groninger gemeenten: inwoner voorop, ondersteuning lokaal tenzij, specialistische voorzieningen 

voorhanden.  

Deze uitgangspunten vragen onder meer goede afspraken over de verdeling van de financiële 

middelen tussen de Groninger gemeenten voor de ondersteuning lokaal en specialistische 

voorzieningen. Hiertoe is het Groninger “Ontwikkelmodel financiële verdeelsleutel” – het eigen 

ontwikkelmodel ingericht. In de afgelopen periode is het eigen ontwikkelmodel verder uitgewerkt 

door beleidsambtenaren, financials en juristen uit de hele regio.  

 

Ons eigen ontwikkelmodel is het technische instrument waarmee we zorgen  voor de juiste 

onderlinge verdeling van middelen BW&O tussen gemeenten binnen het toegekende budget uit het 

gemeentefonds. Dit alles onder de aanname dat het rijk voldoende budget beschikbaar stelt. Kern 

is  dat elke gemeente krijgt wat zij nodig heeft voor de taken die zij uitvoert. De verdeling vindt 

plaats op basis van indicatiewaarde die het daadwerkelijk gebruik door onze inwoners het dichtst 

benaderd. 

Bovenal zijn wij daarmee in staat onze visie op Beschermd Wonen en Opvang uit te voeren: het 

leveren van de passende ondersteuning aan de cliënt, bij voorkeur lokaal en zo kort als mogelijk en 

zo lang als nodig. 

7. Argumenten 

Om te kunnen werken met ons regionale financiële verdeelmodel is het noodzakelijk dat de 

Centrumregeling hierop wordt aangepast en dat er een Convenant wordt afgesloten. We willen op 

basis van de volgende argumenten werken met het regionale financiële verdeelmodel: 

 

 Ons eigen model, het ontwikkelmodel financiële verdeelsleutel, geeft op basis van positieve prikkels 
daadwerkelijk vorm aan de transformatie;  

Voorop staat de juiste zorg voor de cliënt. Om te zorgen voor een positieve prikkel om 

daadwerkelijk werk te maken van de transformatie (van wonen in een instelling naar wonen in de 

wijk voor degenen die dit aan kunnen), mogen gemeenten die hier veel werk van maken, het 

verschil in kosten tussen intramuraal en extramuraal houden tot een bepaald percentage. 

                                                 
1 Bij de totstandkoming en vaststelling van dit plan stond de decentralisatie gepland voor 2020. Het Rijk heeft deze echter 
uitgesteld naar 2022.  
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Daarnaast zijn er kwartaalrapportages om met elkaar te kunnen volgen of de gewenste beweging in 

gang is gezet. Het OOGO bespreekt deze elk kwartaal.  

 

 Ons eigen model werkt ook als het totaal budget van het Rijk onverhoopt te laag is; 

Ook bij een tekort biedt het model voordelen. Door samen het tekort te verdelen is namelijk te 

voorkomen dat wachtlijsten ontstaan of grote instellingen omvallen in gemeenten die meer 

cliënten hebben dan op basis van hun inwonertal te verwachten is. Het eigen verdeelmodel 

voorkomt daarmee dat financiële tekort wat dan ontstaat voor rekening is van de gemeente waar 

deze instelling staat. Verder kan in dit geval ook alle lucht (buffer, innovatiekosten etc. uit het 

model gehaald worden om zoveel mogelijk middelen beschikbaar te hebben voor de zorgkosten. 

 

 Het advies van het VNG-experiseteam (2021: historische verdeling Rijksbudget, 10-jarig ingroeipad 
van historisch budget naar budget op basis van objectieve maatstaven; 

Eind juni/begin juli van dit jaar heeft het expertiseteam van de VNG, bestaande uit wethouders en 

andere deskundigen, een advies uitgebracht aan VWS en BZK over het verdeelmodel Beschermd 

Wonen en Opvang. De betrokken bewindslieden hebben het advies overgenomen. De grote lijn uit 

het advies is dat er een apart verdeelmodel komt voor BW&O en het verdeelmodel rekening houdt 

met een geleidelijke overgang van de huidige historische verdeling van middelen naar een 

objectieve verdeling. Het rijk duidt dit aan met het begrip “ingroeipad” en voorziet daarvoor een 

periode van 10 jaar nodig te hebben. Als consequentie krijgen gemeenten de opdracht voor eind dit 

jaar een regionaal plan vast te stellen dat beleidsmatig en financieel afspraken bevat voor de 

doordecentralisatie van BW per 2021. In 2021 krijgt de centrumgemeente nog het hele historische 

budget en in de loop van 10 jaar krijgen de regiogemeenten steeds een beetje meer budget aan de 

hand van het objectief verdeelmodel van het Rijk. Het rijk veronderstelt dat gemeenten pas in 

2025 toe zijn aan een verdere decentralisatie van Opvang. Maar gemeenten mogen kiezen voor een 

versnelling. Het besluit van het rijk ondersteunt ons eigen proces. Als Groninger gemeenten werken 

we al sinds 2015 aan de verdere decentralisatie van BW&O en staan klaar voor de implementatie 

daarvan.  Onze gewijzigde centrumregeling en het convenant die nu voor liggen, zijn toegerust om 

dit mogelijk te maken.  

 

 Het  mogelijk maken van het optimaal benutten van het ingroeipad; 

Nu besluiten betekent dat we optimaal gebruik kunnen maken van het ingroeipad van 10 jaar (zie 

hierboven bij advies VNG). Deze periode kunnen we benutten om het verschil in budget tussen het 

historische en het objectieve model zo klein mogelijk te maken. Ieder jaar is daarbij meegenomen 

om proactief te handelen in het verkleinen van het aantal cliënten Beschermd Wonen.  Hoe meer 

grip we krijgen op de toestroom hoe beter. We pleiten dus voor een geleidelijke transitie van 

historisch naar objectief inclusief verevening van kosten, waarbij het oogmerk -verlaging van 

kosten door de indicaties te beperken- ons gezamenlijke principe volgt: zo kort als mogelijk, zo 

lang als nodig. 

 

 Het  continueren van de decentralisatie en implementatie de komende periode; 

We gunnen ons het gemak van de staande projectorganisatie die in ieder geval in 2020 nog 

aanwezig is met de bijbehorende kennis, inzichten en kunde. Dit houdt ook in dat we tijd hebben 

om de ontwikkelde handreikingen en ontworpen implementatieplannen te gebruiken c.q. uit te 

voeren. Daarnaast blijft ook de afgeronde scholing en training op het gebied van indicatiestelling 

up-to-date. Verder betekent het dat per 2021, na afronding van decentralisatie van de 

indicatiestelling in 2020, gemeenten zelf verantwoordelijk worden  voor de indicatiestelling 
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Beschermd wonen. Dit biedt hen o.a. de gelegenheid om input te verzamelen voor hun inkoop na 

2021 (waar is behoefte aan, waar ligt het zwaartepunt van de indicaties).  

 

 De verplichting van het Rijk om eind 2019 met de regiogemeenten financiële afspraken te hebben 
gemaakt 

Door nu te besluiten de door ons ingeslagen weg naar decentralisatie te vervolgen komen we 

tegemoet aan de opdracht van het Rijk, VWS. Het rijk wil dat alle gemeenten eind 2019 afspraken 

vastgelegd hebben op het gebied van o.a. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten in 

de regio, de verdeling van het beschikbare budget en de wijze waarop samengewerkt wordt met 

partijen in de regio. 

 

 Alle gemeenten op verschillende manieren betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de 
voorliggende documenten en dat zij positief zijn over het resultaat;  

 

 De gemeente door samenwerking in de toekomst het budget krijgt verdeeld op basis van onze eigen 
financiële verdeelsleutel. Bij een te laag rijksbudget worden het budget op dezelfde wijze verdeeld, 
iedere gemeente krijgt het percentage waar hij recht op heeft, alleen de uitkomst is lager. (Als je eerst 
100 euro hebt te verdelen en jij krijgt volgens de verdeelsleutel 10%, dan krijg je 10 euro. Als je daarna 
90 euro krijgt, krijg je nog steeds 10% en krijg je 9 euro.)  

 
 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Op dit moment is nog niet duidelijk wat, op basis van het landelijke verdeelmodel, het totale 

budget van het rijk voor de regio Groningen wordt. In 2021 wordt het budget door het Rijk nog op 

historische basis aan de centrumgemeente overgemaakt. Op basis van dit historische budget 

verdelen we in 2021 de financiële middelen op basis van ons eigen ontwikkelmodel financiële 

verdeelsleutel.  

 

De meicirculaire 2022 zal meer duidelijkheid moeten geven. Dat geldt ook voor de financiële 

consequenties van de voorziene uitstroom van BW-cliënten naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 

2021. Inmiddels is geregeld dat de uitname van WLZ –cliënten gebaseerd wordt op de werkelijke 

kosten van Beschermd wonen. Dit betekent dat er geen onevenredig grote aframing van het 

regionale budget voor Beschermd wonen plaatsvindt ten behoeve van de WLZ. 

 

Er kunnen problemen ontstaan als er een grotere instroom is van inwoners die beschermd wonen 

nodig hebben. We hebben de instroom niet geheel in de hand, omdat deze ook beïnvloed wordt 

door ontwikkelingen bij andere wetgeving, zoals de Zorgverzekeringswet. We zien een afname van 

intramurale GGZ –voorzieningen, waardoor meer inwoners gebruik maken van beschermd wonen.  

Samen met de andere Groninger gemeenten zoeken we naar beheersmaatregelen hiervoor binnen 

het project Beheersmaatregelen. Met dit project krijgen we zicht op de oorzaken van een 

(mogelijke) toename van instroom. Op basis van deze gegeven willen we maatregelen treffen om  

de toegang tot beschermd wonen te sturen en de uitstroom van beschermd wonen naar zelfstandig 

wonen te bevorderen.  

 

De  komende tien jaar hebben we de tijd hebben om maatregelen te treffen/verder te verfijnen 

om het verschil tussen een op historie gebaseerd budget en het landelijke, op objectieve 

maatstaven gebaseerde, budget op te lossen. Uiteraard zullen we in geval van onvoldoende budget 
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alle mogelijkheden aangrijpen om het rijk daarop aan te spreken.  

 

9. Financiële paragraaf 

De regiogemeenten hebben een aantal taken bij de Gemeente Groningen belegd. Dit staat 

beschreven in het de gewijzigde centrumregeling. Hiervoor is een budget Uitvoeringskosten 

ingericht ter hoogte van 2.875.000 euro. Voor de verdeling van deze kosten onder de Groninger 

gemeente is een percentage afgesproken. Jaarlijks wordt bepaald of dit nog voldoende is of dat de 

gemeente Groningen met minder toe kan.  

In voorgaande jaren was het totale budget Beschermd wonen voor de Groninger gemeenten ruimer 

dan er aan kosten werd gemaakt. Daarbij werd het positieve saldo bij de jaarafrekening op basis 

van een verdeelsleutel verdeeld onder de Groninger gemeenten. Inmiddels is deze situatie 

veranderd: het totale budget is net toereikend voor alle kosten. Bij onze gemeentelijke begroting 

2020 houden we er  inmiddels rekening mee dat wij geen middelen vanuit een positief saldo 

ontvangen van de centrumgemeente Groningen. Dit voorstel past binnen de begroting Midden-

Groningen 2020-2021. Zodra de nieuwe inrichting voor de verdeling van de Rijksbijdrage Beschermd 

Wonen bekend is, wordt de gemeentelijke begroting hierop aangepast. 

 

10. Communicatie 

De gewijzigde centrumregeling wordt gepubliceerd,  zodra alle Groninger gemeenten  de 

voorgestelde besluiten hebben vastgesteld.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Alle  geledingen van de Groninger gemeenten zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 

eigen Groninger financiële verdeelmodel en zij zien het als een kans om risico’s die zijn verbonden 

aan de toekomstige financiële ontwikkelingen te verminderen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Gewijzigde Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 

2021. 
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