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Voorstel

Het college toestemming geven de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Enschede
Beschermd Wonen aan te gaan per 1 januari 2022.

Argumenten
Aanleiding
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang
toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang vallen nu onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente
Enschede. In Twente kennen we 2 centrumgemeenten: Enschede en Almelo. Hof van
Twente valt samen met de volgende gemeenten onder centrumgemeente Enschede: Borne,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal.
Deze gemeenten spreken af om in de toekomst de bovenlokale samenwerking op het gebied
van beschermd wonen te blijven voortzetten. Hiervoor gaan de gemeenten per 1 januari
2022 een gemeenschappelijke regeling centrumgemeente Enschede beschermd wonen
aan.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen: Wgr) bepaalt
over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming
gemeenteraden. De raad kan toestemming onthouden op grond van strijd
het algemeen belang. Dit raadsvoorstel heeft ten doel deze toestemming
verkrijgen.
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Samenwerking voortzetten
Ons college heeft op 7 oktober 2019 besloten om Beschermd Wonen bovenlokaal te (blijven)
organiseren vanaf 2021. U bent over dit besluit geïnformeerd in een raadsbrief, die als
bijlage is toegevoegd.

In de raadsvergadering van 18 december 2018 heeft uw raad ingestemd met de regionale
visie en aanpak. In deze stukken is destijds ook al opgenomen dat er ook na de invoering
van het objectieve verdeelmodel (decentralisatie van de middelen) een bovenlokale
samenwerking noodzakelijk en gewenst blijft.
Aan bovengenoemd besluiten tot samenwerken liggen de volgende argumenten ten
grondslag Door bovenlokaal samen te werken:
bouwen we voort op de wijze waarop genoemde voorzieningen de afgelopen jaren zijn
uitgevoerd en hoe daarin binnen de centrumgemeenteregio is samengewerkt. Dit wordt
over het algemeen als positief ervaren.
- _ geven we vorm aan het op het juiste moment en op de juiste plek bieden van passende
zorg en ondersteuning aan onze inwoners (conform de toekomstvisie van de commissie
Dannenberg).

-

behouden en borgen we de benodigde kennis, expertise en ervaringen die de afgelopen
jaren in de regio is opgebouwd.

-

ontstaat er de benodigde schaalgrootte en volume waarop we binnen de regio deze
voorzieningen betaalbaar kunnen vormgegeven.
Het voortzetten van de huidige vorm van samenwerken heeft ook het uitdrukkelijke
commitment van de portefeuillehouders van de 8 gemeenten.
Commissie Dannenberg

Met het voorgestelde besluit om de gemeenschappelijke regeling centrumgemeente
Enschede Beschermd Wonen (hierna te noemen GR centrumgemeente) aan te gaan
beogen we op een toekomstbestendige wijze invulling te geven aan de vormgeving van de
voorzieningen voor beschermd wonen in onze regio. Daarmee een belangrijke bijdrage
leverend aan de vertaling van de toekomstvisie van de commissie Dannenberg, namelijk om
ervoor te zorgen dat “Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen
vaker zelfstandig thuis kunnen wonen als adequate ondersteuning thuis beschikbaar is”.
De commissie Dannenberg stelt verder in haar advies dat juist door deze opgaven
intergemeentelijke samenwerking nog meer noodzaak is. Dit belang is door de gemeenten
die onderdeel uitmaken van de centrumgemeente Enschede benadrukt, door middel van het
besluit om vanaf 2021 de voorzieningen voor beschermd wonen bovenlokaal te blijven
organiseren. Dat zorgt ervoor dat de transformatie die al is ingezet binnen beschermd

wonen, behouden blijft en er verder gebouwd kan worden op het fundament dat er in de
achterliggende jaren binnen de centrumgemeente is gebouwd.
GR Centrumgemeente/Centrumregeling
Met de centrumregeling beogen de gemeenten afspraken te maken die een bijdrage leveren
aan de realisatie van onderstaande uitgangspunten, welke door de gemeenten als belangrijk
worden ervaren bij het aangaan de genoemde bovenlokale samenwerking:

nmvow>

solidariteit en vertrouwen;

de goede elementen uit de huidige samenwerking meenemen;
overzichtelijk construct, zonder veel lagen;
slagkracht;
samen kaders en jaarplannen bepalen;
uitvoering mandateren.

Argumenten voor de centrumregeling
e
Een centrumregeling is de meest geëigend vorm voor deze samenwerking
In het voortraject zijn de verschillende samenwerkingsmodellen tegen het licht gehouden. De
gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente is als meest geschikte
vorm uit de bus gekomen. Er wordt geen aparte bestuurlijke entiteit in het leven geroepen,
terwijl er toch wordt gekozen voor een publiekrechtelijke constructie. Een
gemeenschappelijke regeling biedt meer zekerheid voor partijen en geeft mogelijkheden om
in juridische zin op voort te borduren. De huidige samenwerking tussen de gemeenten op het

gebied van het Beschermd Wonen is ook gebaseerd op een centrumgemeente constructie
(via een aanwijzing door het Rijk). Gemeenten zijn positief (zowel ambtelijk als bestuurlijk)
over deze samenwerking en de goede elementen die hierin zitten.
e

Het geven van toestemming is een voorwaarde op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
In artikel 1, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen: Wgr) is
bepaald dat de raden, de colleges van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen,
ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling

kunnen treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. In
artikel 1, tweede lid van de Wgr is bepaald dat colleges niet over gaan tot het treffen van een
regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De raad kan toestemming
onthouden op grond van strijd met het recht en het algemeen belang.

e

De samenwerking levert onze gemeente voordeel op

Samenwerken met de andere gemeenten door middel van een centrumregeling levert een
aantal voordelen op voor onze gemeente. Samenwerken betekent immers ook samen de
verantwoordelijkheid dragen. De voordelen die daardoor ontstaan zijn als volgt:
-

Eventuele financiële risico’'s worden door de gemeenten samen gedragen. De
gemeenten spreken met elkaar af om de voorzieningen voor beschermd wonen
budgetneutraal te financieren binnen de hiervoor door de Rijksoverheid beschikbaar
gesteld middelen. De middelen die de gemeenten hier afzonderlijk voor ontvangen

worden in een gezamenlijk budget gestopt. Ook maken we solidariteitsafspraken hoe de
gemeenten omgaan met eventuele overschotten, tekorten en situaties die ontstaan op
het moment dat een van de gemeenten uit de regeling wil treden.
-

-

-

Door bovenlokaal samen te werken voor beschermd wonen, blijft de integraliteit met de
maatschappelijke opvang behouden, aangezien de maatschappelijke opvang in ieder
geval tot 2026 regionaal wordt georganiseerd door Centrumgemeente Enschede, omdat
voor maatschappelijke opvang de wettelijke centrumgemeente constructie dus voorlopig
nog in stand blijft.
Door te kiezen voor een centrumregeling blijft de kennis en ervaring over het beschermd
wonen die in de afgelopen jaren is opgebouwd binnen centrumgemeente Enschede
behouden. Voor de zorgaanbieders blijven de veranderingen als gevolg van de
doordecentralisatie hierdoor beperkt. Tevens is de keuze voor deze regeling
administratief Iuw, doordat voortgebouwd wordt op de reeds bestaande
samenwerkingsvorm.

Met het bovenlokaal samenwerken blijft ook de bovenlokale toegang behouden. Hiermee
behouden we kennis en expertise over de doelgroep.

Financiële

Middelen

Voor de uitvoering van beschermd wonen ontvangen de gemeenten bijbehorende financiële
middelen. Er is sprake van een ingroeipad waarbij stapsgewijs de middelen en de
verantwoordelijkheid verplaatst zullen worden van de centrumgemeente naar alle gemeenten
en waar van een historische verdeling naar een objectieve verdeling over alle gemeenten
wordt gegaan. Dit ingroeipad zal een periode van ca. 10 jaar hebben. Er is een aantal
ontwikkelingen van invloed op deze tijdsduur (openstelling WLZ, feitelijke in- en uitstroom).
Daarom is afgesproken om dit ingroeipad nauwlettend te volgen, te evalueren en zo nodig
tussentijds bij te stellen).
Het in dit voorstel gevraagde besluit heeft betrekking op de situatie per 1 januari 2022, omdat

op dat moment de lokale gemeenten ook daadwerkelijk verantwoordelijk worden voor nieuwe
cliënten uit hun eigen gemeente en hiervoor ook de financiële middelen van het Rijk
ontvangen. Het jaar 2021 is een overgangsjaar waarin de centrumgemeente nog formeel
verantwoordelijk blijft voor bestaande en nieuwe cliënten Beschermd Wonen en hiervoor ook
de financiële middelen ontvangt van het Rijk. Daarom wordt voorgesteld de centrumregeling
pas in 2022 in te laten gaan.
De reden dat we deze GR nu al willen
medewerkers die de centrale toegang
de gemeente Enschede. Het jaar 2021
organiseren en voor Enschede om de
middelen beschikbaar worden gesteld
dienst te kunnen

aangaan, is mede gelegen in het feit dat de
vormen (het Cimot), vanaf 2022 in dienst komen van
is nodig om deze overname van personeel goed te
garantie te hebben dat er voldoende financiële
door de regiogemeenten om deze medewerkers in

nemen.

De 8 gemeenten voeren de wettelijke taak voor beschermd wonen budgetneutraal uit binnen
de door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. De middelen die de gemeenten
hiervoor lokaal ontvangen, stellen zij beschikbaar in één gezamenlijk budget.
In de bijgevoegde raadsbrief van vorig jaar is aangegeven dat we bij u terug zouden komen
zodra we meer zouden weten over de financiën. De verwachting was dat dit medio 2020 wel
het geval zou zijn. Helaas is dat niet zo. Waarschijnlijk zullen we op zijn vroegst aan het eind
van dit jaar meer weten over de financiën

Los van het exacte budget dat we voor beschermd wonen zullen ontvangen, gaan we zoals
aangegeven uit van een budget neutrale uitvoering. De afspraak is dat alle 8 gemeenten -

ongeacht de hoogte van het budget - de beschikbare middelen in een gezamenlijk budget
beschikbaar stellen en we werken op basis van solidariteit. Als we een overschot hebben
gaat dat tot een x percentage in de reserve. Het overige wordt verdeeld naar rato van wat je
als gemeente hebt ingebracht (de ontvangen rijksmiddelen voor beschermd wonen). Als er
een tekort is, moeten gemeenten volgens dezelfde verdeelsleutel aanvullen.
Het is daarbij nog goed om te weten dat de reserve die in de afgelopen jaren is opgebouwd
mee gaat naar de GR. In de afgelopen jaren hadden we vaak een overschot op het
beschermd wonen. Wel is de verwachting dat die tijd voorbij is nu we van een historisch
verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel gaan. Maar de daadwerkelijke bedragen laten
nog even op zich wachten helaas.
Bijlagen

Zoals aangegeven is het aangaan van een gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid
van de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat de raad toestemming moet geven om de
gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De verdere invulling van de gemeenschappelijke
regeling is aan het college.
Bij dit voorstel zijn dan ook 2 verschillende bijlagen toegevoegd. De Centrumregeling is de
regeling waar de gemeenteraad toestemming voor moet geven. De bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst (DVO) is nog in concept en is een stuk dat door het college
moet worden vastgesteld. De DVO is ter kennisname bijgevoegd en niet ter vaststelling. De
DVO zal in de loop van 2021 nog worden aangepast en aan het college worden voorgelegd
om

deze definitief vast te stellen.

Daarnaast zijn ter info nog de raadsbrief van oktober 2019 en het visiedocument als bijlage
toegevoegd.
Risico’s

Aan het aangaan van een regeling die valt onder de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) kleven risico's, ongeacht voor welke variant wordt gekozen. In deze paragraaf
benoemen we de belangrijkste risico's van een centrumregeling.
College en raad staan wat verder op afstand. De bevoegdheid, bijvoorbeeld als het gaat over
de begroting en de jaarrekening ligt bij de centrumgemeente.
Dit is in het algemeen waar. Aan de andere kant geldt dat dit in de huidige centrumgemeente
constructie ook al het geval is. Daarnaast heeft de centrumgemeente wel de bevoegdheid en
bijbehorende taken en verantwoordelijkheden uit moeten voeren binnen de door de andere
gemeenten meegegeven kaders, welke zijn vastgelegd in de centrumregeling en de
dienstverleningsovereenkomst die daar onder ligt.

De centrumgemeente (de opdrachtnemer) loopt meer risico dan de gastgemeente (de
opdrachtgever) vanwege investeringen die over meerdere jaren worden terugverdiend.
De uitvoering van een taak vraagt vaak om investeringen die slechts over een lange termijn
terugverdiend kunnen worden. De centrumgemeente is verantwoordelijk voor de
taakuitvoering en loopt dus een hoger risico dan de gastgemeente.
Voor deze regeling geldt dat de investeringen al zijn gepleegd. Enschede vervult immers al
sinds 2015 de rol van centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Daarnaast zijn de risico's
en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan vastgelegd in de regeling. Hiermee is het
financiële risico voor de centrumgemeente verminderd en worden deze risico's gedragen
door de aangesloten gemeenten.
Financiën

De beschreven onduidelijkheid over de financiële middelen vormt ook een risico.

Alternatieven

Naast de centrumregeling zijn er verschillende alternatieve samenwerkingsvormen mogelijk.

Hieronder wordt een korte uiteenzetting gegeven van deze alternatieven.
Een samenwerking tussen gemeenten kan via de publiekrechtelijke en via de privaatrechtelijke weg worden geregeld. Een bestuursovereenkomst kan zowel privaatrechtelijk als
publiekrechtelijk zijn. In privaatrechtelijke zin is het een soort dienstverleningsovereenkomst,
publiekrechtelijk komt het neer op een bevoegdhedenafspraak. Die laatste vorm valt ook
binnen de Wgr. In het licht van de decentralisatie en de wijze waarop de gemeenten hier
inhoudelijk vorm aan willen geven heeft het de voorkeur (mede op basis van ingewonnen
juridisch advies) om uit te gaan van de publiekrechtelijke weg. De doordecentralisatie heeft
immers betrekking op de wijze waarop de gemeente voorzieningen voor beschermd wonen
vormgeeft voor haar inwoners. Dit past beter bij het publiekrecht, dan het privaatrecht. De
privaatrechtelijke weg is als alternatief niet per definitie uitgesloten, maar als via de

publiekrechtelijke weg hetzelfde resultaat kan worden bereikt, dan moet die weg vanuit
juridisch perspectief worden gevolgd.
Omdat er sprake is van intergemeentelijke samenwerking is vanuit juridisch perspectief de
Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
Binnen de Wgr zijn de volgende alternatieve samenwerkingsvormen mogelijk:
- _ Regeling zonder meer: Delegeren en mandateren is niet mogelijk.

-

Gemeenschappelijke orgaan: Geen rechtspersoonlijkheid, ongeleed bestuur.

- _ Centrumgemeente: Deelnemers komen overeen dat bevoegdheden van een
bestuursorgaan van de ene gemeente worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van
de andere gemeente. Deze constructie is eenvoudiger en relatief makkelijk te
organiseren. En er hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet.

- _ Bedrijfsvoeringsorganisatie: Rechtspersoonlijkheid, ongeleed bestuur beperkt tot
uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college. Heeft
weinig beleidsvrijneid en is meer bedoeld als intergemeentelijke uitvoeringsdienst.
- _ Openbaar lichaam: Rechtspersoonlijkheid, geleed bestuur. Kan zelfstandig optreden in
het maatschappelijk verkeer. Zwaarste vorm binnen de Wgr met een Algemeen Bestuur
(AB) én een Dagelijks Bestuur (DB).
Op basis van de randvoorwaarden die zijn meegegeven door de gemeenten over hoe de
samenwerkingsvorm eruit moet komen te zien, is geconstateerd dat de centrumgemeente-

regeling hier het best op aansluit. Dit betekent niet dat zwaardere samenwerkingsvormen
zoals de bedrijfsvoeringsorganisatie en het openbaar lichaam zijn uitgesloten, maar deze
passen minder goed bij de gewenste samenwerking.
Lichtere vormen, zoals de regeling zonder meer en het gemeenschappelijk orgaan zijn wel
uitgesloten, doordat in deze twee vormen er enerzijds geen mogelijkheid is om
bevoegdheden te delegeren en te mandateren en er anderzijds ook geen sprake is van een
rechtspersoonlijkheid.
Vervolg
Nadat uw raad heeft besloten toestemming te geven, gaat het college deze gemeenschappelijke regeling aan. De gemeenschappelijke regeling vervangt afspraken die op dit
moment zijn vastgelegd in het convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en

zorg in Twente’ (april 2015) en het mandaatbesluit ‘Mandaatbesluit beschermd wonen en
opvang regiogemeenten Enschede' (maart 2019). Beide documenten worden hierop in de
loop van 2021 aangepast.
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