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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen
Voorgestelde besluit:
Toestemming te verlenen voor de door het college voorgenomen wijziging
Centrumregeling Beschermd Wonen, overeenkomstig de wettelijke vereisten.
Samenvatting
Op basis van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen is het noodzakelijk om de
centrumregeling beschermd wonen en opvang aan te passen aan de
werkelijkheid. Het doel is om een centrumregeling te schrijven die maximale
flexibiliteit biedt, recht doet aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor
wijzigingen in de uitvoering. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen moet uw Raad toestemming verlenen aan de voorstelde wijzigingen
van het college.
Inleiding
Om maximale flexibiliteit te verkrijgen en de centrumregeling daarmee
toekomstbestendig te maken, wordt de centrumregeling Beschermd Wonen en
Opvang Groningen aangepast.
De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de
gemeenten Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond,
Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum,
Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer,
Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn werken op basis van de
gemeenschappelijke regeling “Centrumregeling Beschermd Wonen en Opvang
Groningen” samen op het gebied van Beschermd Wonen, Opvang en
Inloopvoorziening GGz. In de regeling staat beschreven hoe de samenwerking
vorm krijgt.
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De Centrumregeling Beschermd Wonen en Opvang Groningen is gebaseerd op de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen.
In art.1 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke Regelingen staat dat de
colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over gaan
tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de
gemeenteraden. Dit betekent dat om de Centrumregeling te wijzigingen, er
toestemming nodig is van de Raad. Om deze toestemming te verkrijgen, legt het
college de Raad een voornemen tot wijziging van de regeling voor. Als de raad
de toestemming heeft verleend, dan zijn de wijzigingen ook daadwerkelijk
bekrachtigd. De gewijzigde regeling wordt dan gepubliceerd door de
centrumgemeente Groningen.
Wettelijk- of beleidskader
Het vorm geven van een juridische centrumconstructie in een lichte
publiekrechtelijke overeenkomst, te weten een centrumregeling als bedoeld in
artikel 8, derde lid van de Wgr. Kort gezegd komt dit neer op het vastleggen van
afspraken tussen de gemeente Groningen en de overige gemeenten in een
publiekrechtelijke dienstverleningsovereenkomst; dat is de essentie van een
centrumregeling.
Argumentatie voor de wijziging
De wijzigingen betreffen vooral de bepalingen rondom de Inloopvoorziening GGz.
In december 2015 is een nieuwe missie op inloopvoorziening GGz geformuleerd.
Deze is getoetst aan de bezoekers (mensen met een psychiatrische achtergrond)
van deze voorziening. Met hun wensen op de voorgrond hebben we de volgende
kenmerken bepaald:
•
Aansluiting bij het lokale/regionale domein, zelfontplooiing en opnieuw
participeren staan voorop;
•
Veilige haven en ontmoeting;
•
Inzet ervaringsdeskundigen;
•
Geen indicatie, geen behandeling, wel signalering;
•
Bereikbaar & een betere spreiding over de provincie;
•
Bovenregionale voorziening voor vrouwen, jongeren en mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening;
•
Provinciale toegankelijkheid.
Het college vertrouwt erop dat met deze omvorming de inloopvoorziening GGz
past bij de huidige tijd.
Verder zijn er veranderingen over de bepalingen over het al dan niet delegeren
van Beschermd Wonen-taken aan andere gemeenten dan de centrumgemeente.
Tot slot wordt in de gewijzigde regeling meer aandacht besteed aan hoe er
gehandeld bij onder- dan wel overschrijding van het budget.
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Als de centrumregeling op bovenstaande punten niet wordt aangepast, dan
voldoet deze niet meer aan de werkelijkheid.
Advies / Voorstel:
Toestemming te verlenen voor de door het college voorgenomen wijziging
Centrumregeling Beschermd Wonen, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Bijlagen:
Wijzigingen Centrumregeling
Achterliggende documenten:
Collegebesluit
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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14 maart 2017

De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:
Toestemming te verlenen voor de door het college voorgenomen wijziging
Centrumregeling Beschermd Wonen, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 14 maart 2017.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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