
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Ondertekenen convenant landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 

BBV nr: 2017/6010 

 

1. Inleiding 

De wethouders van de 43 centrumgemeenten voor beschermd wonen hebben in oktober 2016  

besloten een convenant te sluiten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid 

nemen voor de landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen. Haarlem is 

centrumgemeente voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Velsen, Uitgeest en Zandvoort. 

 

In de Wmo is bepaald dat beschermd wonen in Nederland toegankelijk is voor een ieder 

die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen. De afgelopen twee jaar bleek dat 

enkele (centrum)gemeenten cliënten regiobinding toepasten; oftewel cliënten niet in zorg 

namen omdat zij geen/onvoldoende  binding zouden hebben met de regio. Dit speelt - in 

sterkere mate - ook bij de toegang tot maatschappelijke opvang voorzieningen. Daarvoor is 

afgelopen jaar al een convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang voor 

opgesteld en door alle centrumgemeenten ondertekend. Dit convenant voor beschermd 

wonen is nagenoeg hetzelfde.  

 

De looptijd van de afspraken is tot 1 januari 2020, of zoveel langer als tussentijds wordt 

besloten. Het convenant wordt in 2017 tussentijds geëvalueerd.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Het convenant landelijke toegankelijkheid beschermd wonen te ondertekenen.  

De partijen spreken af dat: 

 zij de handreiking, die hiertoe gezamenlijk is opgesteld, zullen gebruiken om te 

bepalen in welke gemeente een opvangtraject de meeste kans van slagen heeft; 

 zij meewerken aan een warme overdracht indien iemand – die aanspraak maakt op 

een plek in de beschermd wonen in hun gemeente – beter in een andere gemeente 

kan worden opgevangen; 

 zij in goed overleg met de andere betrokken centrumgemeente zullen proberen tot een 

oplossing te komen als er verschil van mening is over de gemeente waar iemand 

opgevangen moet worden; 

 zij, bij een geschil over de vraag waar iemand opgevangen dient te worden, deze 

vraag zullen voorleggen aan de Geschillencommissie Maatschappelijke Opvang 

en Beschermd Wonen (i.o.); 

 het oordeel van de commissie in de betreffende zaak zal worden gevolgd. 

 

2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties 

 

3. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving 
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3.Beoogd resultaat 

 

Te waarborgen dat de wettelijke landelijke toegankelijkheid in Nederland voor beschermd 

wonen, conform de Wmo 2015, door alle (centrum)gemeenten uitgevoerd wordt.  

 

4. Argumenten 

1. De ondertekening van dit convenant past binnen de wettelijke kaders  

In de Wmo 2015 is wettelijk verankerd dat beschermd wonen in Nederland toegankelijk is 

voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen.  

 

2. De gemeente Haarlem voert de wettelijk taak al uit in haar huidige toegangsbeleid   

De taken op het terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden door 

centrumgemeente Haarlem voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 

uitgevoerd. Alle aanvragen beschermd wonen worden door de gemeente Haarlem opgepakt, 

ook van cliënten die momenteel niet in deze regio woonachtig zijn.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

geen  

 

6. Uitvoering 

geen, de gemeente Haarlem voert deze wettelijke taak al uit.  

 

7. Bijlagen 

a. VNG brief bij landelijk convenant BW 

b. handreiking en convenant landelijke toegankelijkheid BW 

c. brief ter ondertekening van het convenant 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


