
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Wmo 2015  
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1. Inleiding 

Op 30 oktober 2014 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem  

vastgesteld door de gemeenteraad (BBV nr. 2014/334665). Op 9 december 2014 zijn door het 

college de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 

Gemeente Haarlem 2015 en het Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen 

Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlem 2015 (2014/379754) vastgesteld. 

 

Bovenstaand uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregels zijn ook van toepassing op de 

maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, 

maar voor de toegangsprocedure, de verstrekkingsvorm en de eigen bijdrage zijn er enkele 

afwijkingen die in dit besluit worden uitgewerkt. Ook zijn er nog enige aanvullende 

bepalingen per maatwerkvoorziening beschreven. Deze maatwerkvoorzieningen behoren tot 

de verantwoordelijkheid van centrumgemeenten. 

De onderhavige uitvoeringbesluit en uitvoeringsregels zijn derhalve een aanvulling op het 

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 

ondersteuning Gemeente Haarlem 2015 en de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet 

maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlem 2015. 

 

De volgende documenten worden separaat aangeboden: 

 

1.  Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 

2015; 

2.  Uitvoeringsbesluit maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 

2015.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Wet maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Haarlem 2015 vast te stellen; 

2. Het college besluit het Uitvoeringsbesluit maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Wet maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Haarlem 2015 vast te stellen; 

3. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de Commissie Samenleving; 

4. De financiële consequenties van dit besluit zijn reeds in de begroting 2015 verwerkt; 

5. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de vaststelling van de Uitvoeringsregels en het Uitvoeringsbesluit 

maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Wet 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015, stelt het college de nadere 

uitwerking vast van het gemeentelijke Wmo beleid rondom beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zodat duidelijk is voor de burgers in het 

centrumgemeentegebied, de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie en de zorgaanbieders hoe 
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de gemeente uitvoering geeft aan het Wmo proces rondom dit beleid, zoals dit in de 

Verordening is vastgesteld.  

 

Daarnaast stelt het college in deze documenten vast wat de aard en de omvang is van deze 

specifieke maatvoorzieningen voor burgers van de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en 

Haarlemmermeer die niet in staat zijn om op basis van eigen kracht en/of met hulp van het 

sociale netwerk en/of met algemene voorzieningen uit de basisinfrastructuur, hun 

ondersteuningsbehoefte voor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op te lossen.   

 

4. Argumenten 

 

Aanvulling nodig op reeds vastgestelde uitvoeringsregels en uitvoeringsbesluit 

Op 9 december 2014 zijn door het college de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet 

maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlem 2015 en het Uitvoeringsbesluit 

Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente 

Haarlem 2015 (2014/379754) vastgesteld. Deze regels en besluiten zijn ook van toepassing 

op de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang, maar op enkele onderdelen is sprake van afwijkingen of zijn aanvullende 

regels of besluiten nodig. Het onderhavige besluit voorziet hierin. 

 

Duidelijkheid over toegang tot de maatwerkvoorzieningen 

In de Uitvoeringsregels is uitgewerkt hoe de concrete toegang tot de maatwerkvoorziening 

wordt vastgesteld. Conform de Wmo 2015 en de Verordening zijn de melding, het onderzoek 

en het afwegingskader voor de maatwerkvoorzieningen hier uitgewerkt. Op basis hiervan is 

het voor de burger duidelijk waar de toegang is belegd en wanneer een maatwerkvoorziening 

aan de orde is. 

 

Duidelijkheid over eigen bijdrage en persoonsgebonden budget 

In het Uitvoeringsbesluit is geregeld op welke voorzieningen de gemeente eigen bijdragen 

heft en hoe de omvang en de hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

5.1 Aanpassing Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit:   

In 2015 zullen de uitvoeringsregels en het uitvoeringsbesluit in praktijk worden gebracht. De 

gemeente moet ervaring op doen met de nieuwe taken en de nieuwe werkwijzen. De 

uitvoeringspraktijk zal regelmatig geëvalueerd worden en indien nodig zal bijgesteld. Dat kan 

ertoe leiden dat aanpassing van de Uitvoeringsregels en het Uitvoeringsbesluit nodig is. Deze 

documenten zijn om die reden dynamisch.  

 

Naarmate de tijd vordert en naarmate de ervaring is toegenomen, zullen de besluiten waar 

nodig aangepast worden, als blijkt dat de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie 

van burgers niet gewaarborgd is én/of de door de raad vastgelegde beleidskaders niet worden 

gerealiseerd. 

 

5.2 Werkinstructies: 

De Uitvoeringsregels en het Uitvoeringsbesluit worden nader uitgewerkt in werkinstructies 

voor de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie én voor de hulp- of ondersteuningsaanbieders in 

de regio die een rol krijgen bij de toegang en het onderzoek naar hulpvragen van burgers.  
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De werkinstructies voor de nieuwe Wmo-voorzieningen worden in samenspraak met de 

aanbieders hiervan opgesteld. De werkinstructies zullen regelmatig geëvalueerd en zonodig 

bijgesteld worden. Dat wil zeggen dat de gemeente ervaring op moet doen met de nieuwe 

taken en de nieuwe werkwijzen. Er is immers naast een transitie sprake van een 

transformatieproces.  

 

Werkinstructies kunnen echter snel aangepast worden. Dit én het in alle gevallen bieden van 

maatwerk is er de reden van dat de Uitvoeringsregels op hoofdlijnen zijn gehouden en de 

afwegingen ten aanzien van concrete voorzieningen in werkinstructies zijn vervat. 

 

6. Financiële paragraaf 

De financiële consequenties van het vaststellen van de Uitvoeringsregels en het 

Uitvoeringsbesluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haarlem 2015 zijn reeds opgenomen in de begroting 2015.  

 

De Wmo 2015 is een open einde regeling, waarbij de gemeente voor iedere individuele 

burger een resultaatsverplichting heeft voor zelfredzaamheid en maatschappelijke 

participatie. In de reguliere P & C cyclus worden de uitgaven periodiek gemonitord, conform 

de toegezegde risicoanalyse en bijbehorende beheersmaatregelen die separaat aan de raad 

worden aangeboden (zie “Raadsbesluit beleidskaders Zorg voor Jeugd, AWBZ, 

Participatiewet en Wmo”, BBV nr. 2013/469125). 

 

Uitgangspunt blijft dat het rijksbudget het werkbudget is. Dit betekent dat het streven erop 

gericht is om de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden. De uitvoeringsorganisatie 

zal inzetten op het vastgestelde raadsbeleid, dat uitgaat van een groter beroep op eigen kracht 

en zelfredzaamheid. Op voorhand is niet met zekerheid in te schatten of met dit beleid wordt 

gerealiseerd dat de gemeente binnen het beschikbare werkbudget blijft. Indien bij de 

uitvoering van dit besluit in de loop van 2015 blijkt dat de uitgaven niet binnen het 

beschikbare budget blijven moet bezien worden hoe het beleid bijgesteld kan worden zodat 

de uitgaven en beschikbare middelen in evenwicht worden gebracht. 

 

Het feit dat de eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door de 

aanbieders worden geïnd heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Deze 

inkomsten voor de aanbieder zijn reeds verdisconteerd in subsidie die aan hen wordt 

verstrekt. 

 

7. Uitvoering 

Na vaststelling door het college van het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels worden 

deze bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad (GVOP) op 

www.officiëlebekendmakingen.nl. 

 

Communicatie 

De documenten worden op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt, zoals een ter 

inzagelegging en publicatie op de gemeentelijke website en  publicatie op www.overheid.nl.  

 

De zorgaanbieders en andere partners in de stad die betrokken zijn bij de uitvoering in het 

sociale domein worden voorgelicht op de wijzigingen en krijgen de uitvoeringsregels en het 

uitvoeringsbesluit toegezonden. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de 

http://www.officiëlebekendmakingen.nl/
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Participatieraad (het betreft uitvoering van beleid waar de Participatieraad reeds over 

geadviseerd heeft).  

 

Burgers met een beschermd wonen indicatie worden op de hoogte gesteld van de wijzigingen. 

Voor de burgers die momenteel gebruik maken van maatschappelijke opvang of 

vrouwenopvang verandert er niets.  

 

8. Bijlagen 

1.  Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015; 

2.  Uitvoeringsbesluit maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 

2015.  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


