
Van: Nieuwesteeg, Fred  
Verzonden: maandag 26 november 2018 19:31 
Aan: 'Els Swerts' <e.m.swerts@gmail.com 
Onderwerp: RE: Technische vragen vaststellen lokale kaders MO en BW 
 
 
Beste mevrouw Swerts, 
 
U heeft vandaag een aantal technische vragen gesteld over het raadsvoorstel Lokale kaders 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Onderstaand treft u de antwoorden op deze vragen 
aan. Ik herhaal steeds eerst de vraag. 
 
 
Hieronder een aantal technische vragen die de PvdA heeft over het raadsvoorstel Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen: 
  
Vraag 1.  
In het raadsvoorstel worden uitgangspunten benoemd en ik zie nergens 'kaders' staan. In mijn ogen is 
een kader iets anders dan een uitgangspunt. Als in het raadsvoorstel gesproken wordt over 
'uitgangspunten', worden dan de kaders bedoeld? 
  
Antwoord vraag 1: 
Ja. 
  
Vraag 2.  
Kan aangegeven worden hoe de verschillende sociale wetten, zijnde de Wet langdurige zorg, de 
Wmo, de zorgverzekeringswet, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet forenzische zorg zich 
verhouden tot de MO en BW? Bijvoorbeeld: als mensen in een opvang verblijven, wordt dit dan 
volledig uit de WLZ betaald of komen daar ook Wmo kosten bij? En wat als het een 17-jarige betreft? 
Betaalt dan de Jeugdwet of de WLZ? Welk budget ontvangen clienten in de opvang vanuit de 
Participatiewet? En als zij alleen zak- en kleedgeld ontvangen, zijn zij dan toch sollicitatieplichtig? 
  
Antwoord vraag 2: 
In de Regionale koers is hier een aparte paragraaf aan gewijd (1.4. Afbakening met andere wetten, 
pagina 11). We verwijzen u in eerste instantie naar deze passage. Bij de verdere uitwerking en in het 
lokale Uitvoeringsplan, dat eind 2019, begin 2020 aan de raad wordt aangeboden, gaan we verder in 
op wat de verhouding tussen genoemde wetten in de praktijk precies inhoudt. De vragen die u 
hierover stelt worden dan ook beantwoord. 
  
Vraag 3.  
Hoe gaat de gemeente die verschillende financieringsstromen uit elkaar houden, maar ook 
coordineren? 
  
Antwoord vraag 3: 
Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel de gemeente van het Rijk zal ontvangen voor de uitoefening 
van deze nieuwe taak. Begin volgend jaar verwachten wij inzicht in het landelijke verdeelmodel. Dat is 
het startpunt om de financiële paragraaf verder in te vullen. Onderdeel hiervan zal zijn welke 
financieringsstromen er zijn, hoe deze zich tot elkaar verhouden, wat dit precies voor de gemeente 
betekent en hoe wij hiermee omgaan.  
  
Vraag 4.  
Er staat dat "we nu al maatregelen moeten nemen om tijdig woonruimte beschikbaar te hebben". 
Vraag: Aan welke maatregelen denkt de gemeente die we nu al moeten nemen? 
  
Antwoord vraag 4: 
De Woonvisie van de gemeente wordt op dit moment geactualiseerd. In de nieuwe versie zal een 
passage over de woonopgave voor MOBW worden opgenomen. In de prestatieafspraken met de 



woningcorporaties nemen wij ook de opgave die zij hebben voor de in- en uitstroom MOBW op. 
Verder treden wij in overleg met de corporaties om de mogelijkheden om woonruimte voor deze 
doelgroep te realiseren te bezien. Dit doen we ook in UW-verband. Het is van belang dat bij alle 
woningprojecten waar mogelijk ook rekening wordt gehouden met deze doelgroep. We oriënteren ons 
verder op diverse alternatieve en vernieuwende woonvormen. 
  
Vraag 5.  
Welke pilots lopen er in nu of gaan er in 2019 lopen op de diverse aspecten van de MOBW? (pag 5 
rvs) 
  
Antwoord vraag 5: 
De Buurtcirkel is dit jaar, onder leiding van Kwintes, van start gegaan. Onder andere ex-beschermd 
wonen cliënten ondersteunen in deze pilot vooral elkaar. Met Kwintes zijn we in gesprek om een pilot 
Gewoon Thuis te starten. Hierbij wonen de cliënten inderdaad gewoon thuis en ontvangen zij 
intensieve begeleiding. We zijn met het Leger des Heils in gesprek voor het starten van een Pitsstop, 
een kleinschalige tijdelijke woonplek voor mensen die tijdelijk dakloos zijn geworden. In de U16 
gemeenten worden uiteenlopende pilots uitgevoerd, met de resultaten waarvan ook de andere 
gemeenten hun voordeel kunnen doen. De komende periode gaan we bezien of wij zelf ook nog een 
of meerdere andere pilots gaan starten. 
  
Vraag 6.  
Wat houdt de marktconsultatie over producten, tarieven en sturing concreet in? 
  
Antwoord vraag 6: 
Op 26 november organiseert de gemeente Utrecht deze consultatie. Utrecht gaat vanaf 2020 de Wmo 
opnieuw inkopen, hieronder valt ook de inkoop maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De 
bijeenkomst is met name bedoeld om kennis en ervaring van aanbieders op te halen en te delen, 
zodat deze informatie kan worden gebruikt bij het inkoopproces 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Nieuwesteeg  
Beleidsadviseur sociaal domein 
 
 


