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Geachte Tweede Kamerleden, 

Uw commissie behandelt in het Algemeen Overleg van 20 november a.s. onder meer het beleid 
inzake opvang en onderdak van (niet-rechtmatig verblijvende) vreemdelingen en de bevindingen van 
het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Deze luidt dat Nederland iedereen die kwetsbaar 
is, moet voorzien van basale levensvoorzieningen, zoals onderdak, voedsel en kleding. De uitspraak 
heeft grote gevolgen voor gemeenten waar uitgeprocedeerde asielzoekers op straat leven. De VNG 
wil uw commissie graag het volgende meegeven: 

Gemeenten constateren dat met het terugkeerbeleid, zoals geformuleerd in het Bestuursakkoord 
2007, in de praktijk nog onvoldoende resultaat wordt geboekt. Een groot deel van de 
uitgeprocedeerden wordt of kan niet worden uitgezet en dezen vinden we terug in onze gemeenten. 
Wij willen niet dat mensen de nacht doorbrengen op straat, gelet op de risico's daarvan niet alleen 
voor betrokkenen maar ook voor volksgezondheid en openbare orde en veiligheid. De uitspraak van 
de ECSR bevestigt gemeenten in de opvatting dat er iets moet gebeuren. 

De uitspraak negeren is geen optie, noch in de internationale verhoudingen en noch in de 
interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Terugkeerbeleid is een verantwoordelijkheid van de 
Rijksoverheid. In de interbestuurlijke verhoudingen zijn kosten die een gevolg zijn van falend 
rijksbeleid voor rekening van het Rijk. 

Opvang moet geen aanzuigende werking hebben. Daarom willen gemeenten een uiterst sobere 'bed-
bad en brood'-opvang. Daarnaast willen gemeenten een opvang-plus-voorziening die alleen bestemd 
is voor mensen van wie duidelijk is dat er iets mee moet gebeuren zoals medische gevallen en 
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kwetsbaren. Het bieden van sobere voorzieningen biedt van daaruit meer kans op terugkeer dan het 
leven op straat. 

De VNG heeft de staatssecretaris voorstellen gedaan over de manier waarop de opvang vorm kan 
krijgen. Dit past uiteraard in het perspectief van het terugkeerbeleid. De VNG vraagt het Rijk om deze 
voorstellen in goed overleg gezamenlijk uit te werken. Wij vragen uw commissie om ondersteuning 
van ons standpunt en hopen dat u de staatssecretaris vraagt om op korte termijn de manier waarop 
de opvang vorm kan krijgen samen met de VNG verder uit te werken. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
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Geachte heer Van Rijn, 

In uw brief van 22 augustus jl. vraagt u de VNG advies over het objectief verdeelmodel Wmo 2015. Het 
model is 
ontwikkeld door AEF, met inzet van een begeleidingscommissie waarin de VNG en enkele gemeenten waren 
vertegenwoordigd. In feite gaat het om twee verdeelmodellen. Het eerste model is gericht op de taken die 
alle gemeenten uitvoeren (begeleiding): 2,133 miljard euro, bijna 2/3-deel van het totaalbudget van 3,6 
miljard. Het tweede model is gericht op de taken van 43 centrumgemeenten (beschermd wonen): 1,390 
miljard euro, ruim 1/3-deel van het totaalbudget. In ons advies maken wij duidelijk onderscheid tussen de 
beide modellen. Hierbij sturen we u ons advies, dat tot stand is gekomen na een intensieve 
gedachtewisseling met onze leden. 

Nog een opmerking vooraf. Op een heel laat moment heeft u besloten om een extra overgangsrecht te 
creëren voor 10.000 AWBZ-cliënten. Daarmee staat het Wmo-macrobedrag en de precieze verdeling over de 
gemeenten nog niet vast. In onze brief van 20 oktober jl. hebben wij aangedrongen op spoedige helderheid 
over de financiële effecten voor de individuele gemeenten. 

Samenvatting VNG-advies 
Het door AEF ontwikkelde objectief verdeelmodel voor begeleiding kan naar de mening van de VNG worden 
ingevoerd met ingang van 2016, met toepassing van een passend overgangstraject waarin is voorzien in een 
hardheidsclausule voor gemeenten met een onevenredig groot nadelig herverdeeleffect. De VNG pleit voor 
een gedifferentieerd overgangstraject, waarbij de ingroei in de eerste jaren in kleinere stappen verloopt dan 
in de latere jaren. 
Wij achten het onverantwoord om het voorgestelde objectief verdeelmodel beschermd wonen in deze vorm in 
te voeren. Dit model leidt tot zeer grote en onverantwoorde herverdeeleffecten met ongewenste 
consequenties voor de doelgroep. Er is sprake van grote verschillen tussen de budgettoedeling en de 
werkelijke kosten waar de gemeenten voor komen te staan. Het AEF model voldoet daarom niet aan het 
criterium van kostenoriëntatie. Wij steunen het voorstel van de wethouders van de 43 centrumgemeenten om 
een commissie te vragen een visie op deze doelgroep en een daarbij passend verdeelmodel te ontwikkelen. 



Verdeelmodel voor alle gemeenten (begeleiding) 
In het rapport van AEF worden uiteindelijk 10 maatstaven genoemd waarlangs het budget over alle 
gemeenten wordt verdeeld. De maatstaven zijn in drie brokken onder te verdelen; sociaal-economische 
factoren, gezondheidssituatie en demografie/bebouwing. De belangrijkste maatstaven zijn het 
'medicijngebruik boven de drempel' en het 'aantal huishoudens met een laag inkomen boven de drempel'. De 
maatstaf 'omgevingsadressendichtheid' heeft een negatief teken omdat in stedelijke gebieden de kosten van 
zorg per cliënt wat worden overgecompenseerd door de werking van de andere maatstaven. Er zijn veel 
meer variabelen onderzocht op hun waarde voor het verdeelmodel, maar die hebben de eindstreep niet 
gehaald. 
Het verdeelmodel voor alle gemeenten laat hier en daar flinke herverdeeleffecten zien. Voor de meeste 
gemeenten is het percentage echter overzichtelijk. Belangrijk is dat de overgang van het historisch budget 
2015 naar het objectieve budget verloopt via een ingroeimodel. 

Waardoor wordt de soms grote spreiding veroorzaakt in de herverdeeleffecten en in de absolute uitkomsten 
van het nieuwe verdeelmodel? Kan het nieuwe model wellicht nog worden verbeterd, of ligt het aan de 
spreiding in de historische kosten? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Het rapport van AEF 
laat zien dat de onderzoekers alles uit de kast hebben gehaald om een goed objectief verdeelmodel te 
ontwikkelen, binnen de bestaande mogelijkheden en randvoorwaarden. Wij verwachten niet dat er op dit 
moment een model te is ontwerpen dat meer recht doet aan de kosten die gemeenten kunnen verwachten. 
Tegelijk is de uitkomst van de historische verdeling een gegeven. Hier zit voor de gemeenten een groot 
pijnpunt. Inzicht in de achterliggende cijfers van het historisch gebruik binnen de eigen grenzen ontbreekt. Wij 
vragen u dringend om de gemeenten hierover op korte termijn te informeren. 

Het verschil in historische uitgaven laat zich niet eenvoudig verklaren. Ongetwijfeld wordt niet op elke plek in 
Nederland op eenzelfde manier geïndiceerd, bestaan er verschillen in niveau van de zorg en wordt de zorg 
niet overal tegen dezelfde prijs verleend. We mogen aannemen dat er daardoor tussen gemeenten 
verschillen bestaan in de toegang en het niveau van zorg. Om kort te gaan, het aantal personen (Q) kan 
variëren én ook de prijs waartegen de zorg wordt verleend (P) kan variëren. Dat leidt er toe dat de historische 
kosten (P x Q) fors kunnen verschillen, ook tussen gemeenten die op het eerste gezicht op elkaar lijken. 
Verder is van belang dat de historische kosten zijn gebaseerd op gegevens van één jaar (2013). Vooral in 
kleinere gemeenten kunnen de kosten van jaar op jaar flink bewegen. Dat betekent dat de historische kosten 
2013 niet het juiste beeld hoeven te geven voor de noodzakelijke uitgaven in andere jaren. 

Wij kunnen niet stellen dat de zorg in de nadeelgemeenten thans uitgebreider (Q) of duurder (P) is dan in de 
voordeelgemeenten. Wij kunnen daar eenvoudig geen uitspraak overdoen. Er bestaat wél inzicht in de 
verschillen in uitgaven (PxQ) tussen gemeenten, maar niet in het niveau van de zorg. 
Deze constatering is op zichzelf geen reden om het nieuwe verdeelmodel af te wijzen. Wel willen wij de 
zekerheid hebben dat er geen mensen tussen de wal en het schip vallen. Ook gemeenten moeten aan de 
nieuwe bedragen wennen. Dat kan op twee manieren; een goed ingroeimodel en - als daar aanleiding toe is 
-tijdige bijstelling van het objectieve verdeelmodel. 

Verdeelmodel centrumgemeenten (beschermd wonen) 
Het ontwikkelde objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen (43 gemeenten) voldoet in de opvatting van 
de VNG niet aan de daaraan te stellen eisen. Het model voldoet niet aan het criterium van kostenoriëntatie 
omdat er sprake is van grote verschillen tussen de budgettoedeling en de kosten waar gemeenten 
daadwerkelijk voor komen te staan. Op dit moment is het niet mogelijk om een goed werkend objectief model 
te ontwerpen dat voldoende recht doet aan de huidige situatie. De opdracht aan de onderzoekers was ook 
niet eenvoudig. De faciliteiten voor beschermd wonen zijn zeer ongelijk over de gemeenten verspreid. Dit 
gegeven is onmogelijk te vangen in een set verdeelmaatstaven. Tot het moment dat een passend model is 
ontwikkeld, kiest de VNG voor het handhaven van de historische verdeling, zoals die ook in 2015 wordt 
toegepast. Zodra de spreiding over de gemeenten meer vorm krijgt (mogelijk gemaakt door dynamiek in 
uitstroom en instroom van gebruikers) kan een nieuw te ontwikkelen verdeelmodel meegroeien. Dit proces 
zal waarschijnlijk in kleine stappen verlopen. De te verwachten uitstroom naar de Wlz, waarvoor de criteria 
nog niet bekend zijn, zal hierbij ook een rol spelen. 



Invoering van dit model zou betekenen dat zich ongewenste effecten voordoen voor de doelgroep en de 
gemeenten. Daarbij is belangrijk dat de huidige gebruikers van beschermd wonen gedurende vijfjaar recht 
hebben op de zorg waarvoor zij een indicatie hebben. Gemeenten met een bovengemiddeld aantal cliënten 
die langdurig in een voorziening voor beschermd wonen verblijven, hebben daardoor geen mogelijkheid om 
mensen te laten verhuizen naar hun oorspronkelijke woonplaats, zo die al bekend is. Voor de meesten van 
deze mensen geldt dat zij structureel zijn aangewezen op een vorm van beschermd wonen. Voor gemeenten 
die hiermee van doen hebben betekent dit dat zij bij invoering van dit model met zekerheid geconfronteerd 
worden met grote tekorten, niet of nauwelijks te beïnvloeden aantallen cliënten in de eerste vijfjaren en grote 
onzekerheid gedurende de periode daarna. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot gedwongen verhuizing van zeer 
kwetsbare cliënten, niet vanwege zorginhoudelijke redenen maar vanwege budgettaire ruimte. 
Wij zijn van mening dat deze kwetsbare doelgroep niet geconfronteerd moet worden met de gevolgen van 
herverdeling van rijksbudgetten. Wij achten het daarom onverantwoord om het voorgestelde objectief 
verdeelmodel in deze vorm in te voeren. 

Overgangstraject van historische naar objectieve verdeling (begeleiding) 
Bij het vormgeven van het ingroeimodel voor alle gemeenten moeten lastige keuzes worden gemaakt. 
Nadeelgemeenten hebben de voorkeur voor een lang traject, voordeelgemeenten juist niet. De compensatie 
voor de nadeelgemeenten wordt tijdelijk opgebracht door de voordeelgemeenten. 
Wat is wijsheid? De voorkeur van de VNG gaat uit naar een variabel ingroeimodel, met toepassing van een 
hardheidsclausule voor nadeelgemeenten die onevenredig hard worden getroffen. Wij bevelen aan om in de 
eerste jaren te kiezen vooreen gematigde overgang van een historische naar een objectieve verdeling. In die 
eerste jaren kan goed worden gevolgd hoe de werkelijke inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden. 
Gemeenten kunnen ervaring opdoen met het aanpassen van uitgaven. Tegelijk wordt kennis opgedaan over 
de werking van het objectieve verdeelmodel. Met de keuze vooreen gematigde ingroei kunnen in de eerste 
jaren gegevens worden verzameld, aan de hand waarvan het verdeelmodel nog eens goed tegen het licht 
kan worden gehouden. Daarna kan wat de VNG betreft het tempo van de ingroei worden verhoogd. Immers, 
het model verdeelt dan beter en de gemeenten hebben ervaring opgedaan in de zorgverlening. 
In welk jaar kan het verdeelmodel zonodig worden aangepast? Er moet voldoende ervaring worden 
opgedaan om die stap te nemen. Het jaar 2018 is daarvoor te vroeg. Het lijkt een natuurlijk moment, omdat 
de integratie-uitkering sociaal domein in dat jaar overgaat naar de algemene uitkering. Wij denken dat een 
evt. herschikking beter kan plaatsvinden in 2020. De gemeenten moeten daarover dan uiterlijk in de 
meicirculaire 2019 worden geïnformeerd. 

Samenhang met jeugdbeleid 
Eerder heeft de VNG uitgesproken dat de herverdeeleffecten van de Wmo in samenhang moeten worden 
bekeken met de herverdeeleffecten in de Jeugdzorg, die eveneens met ingang van 2016 optreden. Wij 
verwachten dat hier en daar de voordelen en nadelen tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Echter, 
voor de Jeugdzorg zijn de cijfers per gemeente nog niet beschikbaar. Daarom zijn nog geen concrete cijfers 
te noemen over de invulling van het gecombineerde overgangstraject. Zodra de Jeugdzorgcijfers beschikbaar 
zijn, komen wij daar graag op terug. 

Overgangstraject van historische naar objectieve verdeling (beschermd wonen) 
Over het overgangstraject van historische naar objectieve verdeling voor beschermd wonen kunnen wij kort 
zijn. Wij achten het onverantwoord om het voorgestelde objectief verdeelmodel beschermd wonen in deze 
vorm in te voeren. Wel hebben wij behoefte aan een zorgvuldige oriëntatie op de toekomst van het 
beschermde wonen binnen het gemeentelijke domein. Wij steunen daarom het voorstel van de wethouders 
van de 43 centrumgemeenten om een commissie te vragen een visie op deze doelgroep en een daarbij 
passend verdeelmodel te ontwikkelen. Hierbij kunnen dan ook de criteria van de Wet langdurige zorg - die 
nu nog niet bekend zijn - worden betrokken en de huidige constructie met centrumgemeenten. Een voorstel 
hiertoe zuilen wij graag in een volgend bestuurlijk overleg met u bespreken. 



Een afschrift van deze brief sturen wij aan de beheerder van het gemeentefonds, de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk en de staatssecretaris van Financiën Ir. E.D. 
Wiebes MBA. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

f. Kriens 
Voorzitter direè 
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Ten eerste 
Europees Comité: afgewezen asielzoekers hebben recht op bed, bad en brooc 

Toch opvang illegalen in stad 
Van onze verslaggeefster 
Maartje Bakker 

DEN HAAG Afgewezen asielzoe
kers hoeven 's nachts niet meer 
door de steden tc zwerven. Ge
meenten willen op korte termijn 
een sobere opvang voor hen in
richten. Dat zegt Jos Wienen, voor
zitter van de commissie asiel van 
de Vereniging Nederlandse Ge
meenten (VNG). 

De steden voelen zich gesteund door 
een uitspraak van hetEuropees Comité 
voor Sociale Rechten die vandaag 
openbaar wordt. Het comité, dat nale
ving van her Europees Sociaal Hand
vest controleert, stelt volgens betrok
kenen datookuitgeprocedeerdeasiel-
zoekers recht hebben op bed, bad en 
brood. 

'De nood is in een aantal gemeenten 
zo hoog dat ze niet willen blijven wach
ten tot het rijk actie ondemeemt'.zegt 
Wienen. In Amsterdam leeft een groep 
asielzoekers al twee jaar als nomaden: 
eerst in een tentenkamp, dan In een 
kerk, inmiddels in een kraakpand. Wie
nen:'Dat moet stoppen, vindtmen in 
Amsterdam. Er zal een start worden ge
maakt met een definitieve voorzie
ning. Ook andere steden doen mee. In 
een beschaafd land laat je geen men
sen creperen op straat.' 

De opvang die gemeenten gaan bie
den is heel sober. Een bed voor de nacht, 
een wasgelegenheid, een ontbijt-meer 
is het niet. Overdag moeten de asielzoe
kers de straat op. Alleen voor mensen 

met een ziekte, lichamelijk of psy
chisch, komtercomfortabeleropvang. 

Desteden gaan doen wat staatssecre-
carisTeeven (Justitie) hen lange tijd ver
bood. De VVD'er vi ndt dat mensen die 
niet in aanmerking komen voor een 
verblijfsvergunning het land moeten 
verlaten. Ais ze meewerken aan hun te
rugkeer kunnen ze terechtin een asiel
zoekerscentrum. Anders moeten ze 
het van Teeven zelf maar uitzoeken. 

Maar met de uitspraak van het Euro
pees Comité voor Sociale Rechten 
wordt hei voorTceven moeilijker om 
gemeenten tegen te houden bij het op
vangen van uitgeprocedeerde asielzoe
kers. De gemeenten hopen zelfs dat hel 
oordeel Teeven kan overhalen de op
vang te betalen. 

'Het rijk is verantwoorMflk voor 
mensen die hier asiel aanvragen', rede
neert Wienen. 'We vinden allemaal dat 
een deel van die mensen hier niet kan 
blijven. Maar ze verdampen niet 
ineens. Teeven zal hiergeld vöor moe
ten uittrekken. Dit is eenlasinK de ge
meenten niet kunnen dragen.' 

Alle gemeenten willen meedoen aan 
de daklozenopvang voorasielzoekers, 
maar ze willen er niet allemaal meteen 
mee beginnen. Sommige plaatsen ho
pen de druk op Teeven op te voeren 
door nog even te wachten. Wienen: 'Ze 
willen niet dat Teeven zegt: mooi, het is 
geregeld, ikbetaal niets.' 

Teeven, die niet wil reageren op de 
zet van de gemeente, heeft de afgelo
pen maanden benadrukt dat hij geen 
cent' gaat uitgeven aan onderdak voor 
illegalen. Hij zal niet meteen in de hou

ding springen nu een Europees comité 
hem tot de orde roept. De uitspraak 
maggezaghebbendzijn,bindend is ze 
niet, benadrukken ze bij de WD. Eerst 
moet worden afgewacht of het Comité 
van Ministers van de Raad van Europa 
zich er begin volgend jaar achter 
schaart. Nederland is driftig aan het 
lobbyen om onder de bed-, bad-, en 
broodvoorziening uit te komen. 

De PvdA heeft altijd gezegd zich te 
willenschild<en naar een uitspraakvan 
het Europees Comité voor Sociale Rech
ten. 'Deze kwetsbare mensen horen 
nieiopstraat',zeiPvdA-KainerlidMarit 
Maij dit voorjaar. De sociaal-democra
ten denken dai asielzoekers eerder ge
neigd zijn terug le keren als ze tol ru;>t 
kunnen komen. Het geld zou volgens 
de PvdA het probleem niet zijn: het zou 

i f 
In een beschaafd 
land laat je geen 
mensen creperen op 
straat 
Jos Wienen voorzitter commissie 
asiel van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten 

maar gaan om enkele miljoen en, niet 
veel op de rijksbegroting. 

Toch kiestdePvdAervooromdezaak 
niet op de spits tedrijven. De partij lijla 
haar gelijk rustig af te wachten. 'Het is 
voor iedereen beter als er straks een 
bindende uitspraak is', aldus een 
PvdA'er. 

Door omzichtig te werk te gaan, lij
ken de coalitiegenoten een mogelijke 
bom onder het kabinet te willen ver
mijden. De opvang van afgewezen 
asielzoekers kan als splijtscol'werken 
in de coalitie. Tot in het Torentje zou er 
al ruzie over zijn gemaakt door WD-
prcmierMark Rutteen PvdA-voonnan 
Dlederik Samsom. 

Het asielbeleid is voor beide partijen 
van groot belang. De WD vreest dat kie
zers zullen overlopen naar de PWbij te 
veel vriendelijkheid voor buitenlan-
ders.Bij de PvdA denken ze juist kiezers 
kwijt te raken bij een te hardvochtige 
opstelling. Eerder ontstond grote con
sternatie ove r d e s tra Iba a rsre 11 i n g va n 
illegaal verblijf die in het regeerakkoord 
was opgenomen. Na de nederlaag bij de 
gemeenteraadsverkiezingen smeekte 
de PvdA de WD al te zien van her plan. 
De WD ging akkoord in ruil voor hon
derden miljoenen belastingverlaging. 

Wienen, zelf CDA'er, hoopt dat de 
PvdA de WD nu opnieuw weet mee te 
krijgen. 'Bij de WD houden ze eraan 
vast dat het rijkgeen verantwoordelijk
heid heeft vooruirgeprocedeerdeasiel-
zoekers. De PvdA is pragmatischer en 
ziet dat sommige mensen hier nu een
maal zijn. Ik hoop dat de WD dat been 
zal bijtrekken.' 

Studentenprotest 
China wil Hongkong 
helpen bij ordeherstel 
De Chinese president Xi Jinping 
heeft zondag de leider van 
Hongkong, Leung Chun-ying, 
beloofd te helpen met het her
stellen en bewaken van de orde 
in Hongkong. Daar is het al 
lange ti jd chaos door demon
strerende studenten. Belang
rijke wegen zijn al weken ge
blokkeerd. Hoe China gaat hel
pen is niet bekend. De studen
ten willen minder bemoeienis 
van China en eisen volledige de
mocratie in Hongkong. ANP 

Preek van de Leek 
Activisten verstoren 
toespraak Van Agt 
Pro-Israël-activisten hebben 
zondag een toespraak van oud
premier Dries van Agt ver
stoord in de Amsterdamse Sin
gelkerk. Ze schreeuwden en on
trolden een spandoek met de 
tekst: VanAgt...DeJodenzijnjou 
zat! Van Agt hield de zogeheten 
Preek van de Leek in de kerk. De 
oud-premier was uitgenodigd 
vanwege zijn stellingname in 
het Paiestijns-Israëlische con
flict. ANP 

Vrij Nederiand 
'Nieuwe verdachte in 
moordzaak Endstra' 
Er zou een nieuwe verdachte 
7iin van rij» moord on vastsoed-
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11.835 7.141 

Wmo 
(mwv PGB) 

2.020 

Subsidie aanvraag 23.917 2.583 17.500 12.000 186.294 165.216 34.8131 

Overige opbrengsten 
Wmo = ?? 

36.120 12.931 34.404 24.458 

Metamorfose 4.000 

TOTAAL 
79.750 91.199 51.904 40.458 186.294 165.216 34.813 

1 34.813 = 11.813 aanvraag uit Regionaal Kompas gelden en 23.000 aanvraag uit Wmo-gelden 



In de tabel zijn de gevraagde subsidiebedragen in rood aangegeven. 

Onze opmerkingen daarbij, o.m. in relatie tot eerder verleende subsidies, eventueel nieuw overgekomen middelen en onze vereisten t.a.v. de 
subsidieaanvragen: 

• Computerpassie: 
o 23.917: 

• Passant: 
o 2.583: 

• Sportmaatjes: 
o 17.500: hierover is eerder door ons aangegeven aan de aanvragers dat de aanvraag voor 2015 lager zou moeten zijn dan 2014 i.v.m. vereiste 

samenwerking (met CBB en Actenz) 
o 34.404: ons inziens is dit een bedrag dat de RIBW eerder uit eigen reserves dekte; als gemeente hebben wij hiervoor geen middelen 

beschikbaar 
• Catch-lt: 

o 12.000 
o 24.458: idem als bij Sportmaatjes 
o 4.000 

• Frans Halspanden: 
o 186.294 

• Herkanswoningen: 
o 165.216 

• Vangnet & Advies MK: 
o 34.813 = 11.813 aanvraag uit Regionaal Kompas gelden en 23.000 aanvraag uit Wmo-gelden 



Overige in de tabel genoemde bedragen worden op andere wijze gefinancierd en zijn m.i. (nog) niet in alle gevallen gegarandeerd: 

• Wmo Inloop: nnb (momenteel loopt uitvraag voor 2015, met een beschikbaar budget dat ca. 35% lager is dan de in 2014 gerealiseerde 
middelen) 

• Wmo dagbesteding ambulant: dit is een maatwerkvoorziening en betreft geen gegarandeerde middelen voor RIBW 
• Wmo dagbesteding ZZP (BW): idem als ambulant 
• Wmo dagbesteding PGB: idem als ambulant 
• ad. Overige opbrengsten Wmo: hiervoor wordt -voor zover ik kan nagaan - deels subsidie aangevraagd (wel voor Sportmaatjes en Catch-it, 

niet voor Computerpassie en Passant) 
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Haarlem, 19 november 2014 

BEZWAARSCHRIFT!! 
inzake: BEZWAAR afwijzing toelating maatschappelijke opvang 
Uw leenmark: Go ren 

Geachte heer, mevrouwr 

Mijn bijstand i s verzocht door mevrouw Gören, betreffende uw 
beslissing d.d. 17 november 2 014. Een kopie van het besluit 
s l u i t i k b i j . 

ü heeft de aanvraag voor de brede centrale toegang afgewezen 
omdat cliënte volgens u niet behoort t o t de doelgroep waarvoor 
maatschappelijke opvang bedoeld i s . Immers, z i j behoort 
hiertoe indien z i j daadwerkelijk dakloos i s en niet terug kan 
vallen op een voorliggende voorziening of eigen sociaal 
netwerk. Ook moet z i j onvoldoende i n staat z i j n om zelf de 
regie te voeren over haar eigen leven en de oplossingen 
hiervoor (OGGZ-criterium). 

Cliënte i s hst ni e t eens met uw beslissing en maakt hiertegen 
bezwaar. 

Cliënte was teruggekeerd naar Turkije en heeft daar gedurende 
een lange periode gewoond en gewerkt. Z i j kon echter niet 
aarden i n het land en kreeg daarnaast, ook ech t e l i j k e problemen 
waardoor z i j op een gegeven moment zich genoodzaakt voelde om 
terug te keren naar Nederland. 
Haar echtgenoot wilde niet terug en cliënte werd door hem. en 
z i j n f a m i l i e onder druk gezet om niet naar Nederland terug te 
keren. U i t e i n d e l i j k i s cliënte na een ruzie met haar 2 jonge 
kinderen vertrokken naar Nederland- Z i j heeft i n Nederland 
geen huis en/of onderdak meer en heeft ook geen vrienden waar 
z i j terecht kan. De kinderen moeten naar school en het leven 
moet weer opgepakt worden. Helaas i s cliënte niet i n staat om 
d i t te realiseren zodat ten onrechte de aanvraag om toelat i n g 
t o t de maatschappelijke opvang i s afgewezen. 

Iedere aaii?prik?tójWi.eld is beperkt tot het bedrag dat in het dÉsbeweffende getal Oüdcr dc geldende ber()ep5aai^xake)ijWld£sveKckcring wordt uitgekeerd. 



Cliënte verkeert i n een •slechte gesteldheid. Ze heeft hals 
over kop haar man achtergelaten na een fikse ruzie. Het kost 
haar moeite om alles te verwerken en ook om haar leven op de 
r a i l s te krijgen. Ook betreurt ze het f e i t dat haar kinderen 
erg onder deze s i t u a t i e leiden en dat de opmerking van de 
contaotpersoon was dat ze dan maar een AMK melding ging doen 
voor de kinderen t e r w i j l de aanvraag door haar wordt 
afgewezen. Cliënte begrijpt d i t standpunt niet en acht d i t ook 
niet i n het. belang van de kinderen. 
Gelet op de dringende s i t u a t i e van cliënte en de kinderen met 
de nadruk op het belang van de minderjarige kinderen van 
cliënte, verzoek i k u uw besluit te heroverwegen en cliënte 
alsnog t o t de maatschappelijke opvang toe te laten. 

Ik verzoek u mij per omgaande omtrent d i t standpunt te 
berichten. 

Ik verneem graag van u. 

j.jke groet. 



BredeCentraieToegang 
Kennemerland 

Beschikking Afwijzing Toelating Maatschappelijke 
Opvang 

Aan mevrouw H. GÖren 

Datum 17-11-2014 
Contactpersoon Mw. LPastor 

Telefoonnummer 023 /5114477 •; w ' C r ' ^ 
E-mail bctksnnemerland@vrk.nl ; . c 

onderweip Beschikking afwijzing toelating maatschappelijke opvang 
Kopie ". .^S; 

Bijlage 1 .. .V 

Geachte mevrouw Gpren, 

Aanvraag 
U heeft op 17-11-2014 bij de Brede Centrale Toegang een verzoek gedaan voor toelating 
in de maatschappelijkB opvang. 
Burgemeester en Wethouders van Haarlem {hierna: het College) merken dit verzoek aan 
ais een. aanvraag in de zin van artikel 1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. 

Besluit 
Namens hef College wijs Ik uw aanvraag af. De motivatie voor deze afwijzing staat 
hieronder vermeld. 

Motivatie . S - ; ;•' 
U komt niet aanmerking voor maatschappelijke opvang omdat u niet behoort tot de 
doelgroep waarvoor Maatschappelijke Opvang bedoeld is. Om tot deze doelgroep te 
behoren moet u; 

a. Daadwerkelijk dakloos zijn en niet kunnen terugvallen op voorliggende 
voorzieningen of uw eigen sociale netwerk; 

Brede Centrale Toegang Kennemerland 

fel 
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b. Onvoldoende in staat zijn om zelf de regie te voeren over uw eigen leven en de 
oplossingen hiervoor; (betrokkene voldoet aan OGGZ-criterium) 

Er is onvoldoende aangetoond dat u behoort tot de OGGZ doelgroep. 
Ër is geen sprake van verminderde zelfredzaamheid als gevolg van 
een L.VB-, psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Er is met 
andere woorden (naast het verzoek om opvang) geen duidelijke 
zorgvraag aanwezig. 

U voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden, derhalve wijzen wij uw verzoek tot 
toelating tot de maatschappelijke opvangvoorzieningen in de regio Zuid- of Midden. • '• ' ; 
Kennemerland of Haarlemmermeer af. (toelatingscriteria zijn vastgelegd in nota: 
Uitvoeringprogramma Regionaal Kompas 2013-2014 kenmerk: SZ/WWGZ/2012/277852). 

Bczwaarmaken 
Bent u het niet eehs métdeze toewijzingsbeschikking maatschappelijke opvatlg? ... .;; 
Dan kunt u bezwaar'maken. U leest hierover meer in bijlage 1 bij deze beschikking. 

Meer informatie ' r ' - ^ ; ' 
Heeft u vragen over deze afwijzingsbeschikking? Neemt u dan contact op met de Brede 
Centrale Toegang Kennemerland via het telefoonnummer: 023 - 511 4477. Dit nummer 
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. U kunt ons ook 
schriftelijk bereiken via bctkennemerland@vrk,nl. 

Hoogachtend 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 
namens dezen. 

Drs. M-OjyierssirH 
Clusjemiainager Maatschappelijke Zorg 
GGD Kennemerland 
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