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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college, 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 6 januari 2015 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

ue groet, 

szondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college. 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 6 januari 2015 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

; Wonen, Welbitn, Gezondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college. 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 16 december 2014 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

h ijn, Gezondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 023 5114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college. 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 16 december 2014 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

riendelijke groet, 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college, 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 25 november 2014 aan de portefeuillehouder 
van Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 
2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

Met vriendelijke groet. 

Gezondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college, 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 23 december 2014 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

Met vrifindelijke groet. 

ling Wonen, Welzijn/, Gezondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres; Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college, 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 16 december 2014 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter infonnatie bijgevoegd. 

riendelijke groet. 

ezondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college. 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 28 april 2015 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter infonnatie bijgevoegd. 

t^Hendelijke groet, 

A. J Angenent 
ifdelimpW^nen, Welzüjn, Gezondheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Datum 22 juni 2015 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2015/170318 

Contactpersoon RO den Heijer 
Doorkiesnummer 0235114923 

E-mail rdenheijer@haarlem.nl 
Onderwerp Collegebesluit d.d. 26 mei 2015 

Geacht college, 

Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het door 
uw college verleende mandaat d.d. 31 maart 2015 aan de portefeuillehouder van 
Haarlem belast met de Opvang en Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015. 

Op grond van art 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor opvang en beschermd wonen . Dat betekent dat iedere gemeente het recht op 
beschermd wonen als maatwerkvoorziening in zijn Wmo-verordening heeft 
opgenomen. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. 
Voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk 
afgesproken de constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in 
ieder geval voorlopig - te handhaven. Dezelfde constructie geldt ook voor 
beschermd wonen. 

De colleges van B&W van de regiogemeenten in de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland hebben centrumgemeente Haarlem gemandateerd voor de uitvoering 
van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. Haarlem voert deze taken uit 
conform de wet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Het besluit van het college is ter informatie bijgevoegd. 

vriendelijke groet, 

o idheid en Zorg 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 



Haarlem 
Collegebesluit 

Onderwerp: Instemming met mandatering voor Wmo-taken Opvang en Beschermd 
Wonen aan Haarlem door de regiogemeenten 
BBV nr: 2015/170318 

1. Inleiding 
Beschermd wonen is één van de taken die vanaf 1 januari 2015 door het Rijk is overgeheveld 
naar gemeenten, als onderdeel van de nieuwe Wmo 2015. Beschermd wonen wordt geboden 
aan mensen met een psychiatrische achtergrond, die minder in staat zijn zich op eigen kracht 
te handhaven in de samenleving. De taken voor de maatschappelijk opvang en 
vrouwenopvang zijn al sinds 2008 een verantwoordelijkheid van de (centrum)gemeenten. 

In de Wmo 2015 is de centrumgemeenteconstructie niet meer wettelijk geregeld. Voor de 
maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is tussen VNG en Rijk afgesproken om de 
constructie met de centrumgemeenten (Regionaal Kompas) - in ieder geval voorlopig - te 
handhaven. Dezelfde constructie geldt voor beschermd wonen. De Gemeente Haarlem heeft 
als centrumgemeente de financiële middelen voor beschermd wonen overgedragen gekregen 
van het Rijk en draagt daarmee hiervoor de volledige (financiële) verantwoordelijkheid. 

Volgens de Wmo 2015 zijn vanaf 1 januari alle gemeenten verantwoordelijk voor opvang en 
beschermd wonen. Zij kunnen de centrumgemeente echter mandaat geven voor het uitvoeren 
van deze taken. De colleges binnen onze regio moeten het college van Haarlem schriftelijk 
mandateren om de uitvoering van Opvang en beschermd wonen te kunnen realiseren 
(conform artikel 10:5 Awb). Op 28 april jongstleden is het laatste college uit de regio 
akkoord gegaan met de mandatering van beschermd wonen aan het college van de gemeente 
Haarlem. De laatste stap is de aanvaarding van het college van de centrumgemeente met de 
mandaatverlening (artikel 10:4 lid 1 Awb). 

2. Besluitpunten college 
Het college besluit: 
1. Akkoord met mandaatverlening door de colleges van de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, 

Beverwijk, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer voor de uitvoering van de taken Opvang en 
Beschermd Wonen, aan de Gemeente Haarlem. 

2. De betrokken gemeenten te informeren over het besluit. 
3. Het besluit ter informatie te zenden aan de commissie Samenleving. 

3. Beoogd resultaat 
Met dit voorstel accepteert de gemeente Haarlem de mandatering door de gemeenten 
Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer, ter uitvoering van de taken Opvang 
en Beschermd Wonen uit de Wmo 2015, zodat zij deze adequaat kan uitvoeren. 

4. Argumenten 
Programmabegroting 
Dit besluit draagt bij aan programma 2 'Ondersteuning en zorg" en daarbinnen beleidsveld 
2.2 "Opvang en beschermd wonen" van de programmabegroting. Het stelt het college in staat 
haar centrumgemeentetaken in deze uit te voeren. 



De bedoeling van de wetgever - uitvoering van taken Opvang en Beschermd Wonen - moet 
juridisch geformaliseerd worden. 
In de Wmo 2015 zijn formeel alle gemeenten verantwoordelijk voor opvang en beschermd 
wonen. De middelen zijn echter ondergebracht bij centrumgemeenten. Om tot een werkbare 
praktijk met voldoende draagvlak voor het handelen van de centrumgemeente te komen, is 
een juridische regeling nodig. Dit kan in de vorm van mandatering. Artikel 10:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht geeft de grondslag voor mandaatverlening en bepaalt dat indien 
de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, de 
mandaatverlening de instemming van de gemandateerde behoeft. 

5. Risico's en kanttekeningen 
De middelen voor het uitvoeren van deze verantwoordelijkheid staan opgenomen in de 
programmabegroting 2015. 

6. Uitvoering 
De colleges van B&W van de regiogemeenten hebben een besluit genomen over mandatering 
van Haarlem voor de uitvoering van de Wmo 2015-taken opvang & beschermd wonen. 
Haarlem voert deze taken uit conform de wet en de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2015. 

De nieuwe wet maakt een intensievere samenwerking noodzakelijk tussen centrumgemeente 
en regiogemeenten. In 2015 maken wij nadere afspraken met de regiogemeenten over 
verantwoordelijkheidsverdeling. 

7. Bijlagen 
a) de mandaatbesluiten van de colleges van B&W van de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, 

Beverwijk, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer. 

Het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris de burgemeester 

2015/170318 Instemming met mandatering voor Wmo-taken Opvang en Beschermd Wonen aan Haarlem door de 
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