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Vragen commissie Samenleving 13 juni 2019 aangaande de Maatschappelijke
Opvang

Geachte raad.
In de commissie Samenleving d.d. 13 juni 2019 zijn vragen gesteld over het raadsvoorstel dat over
de regionale samenwerking binnen de Maatschappelijke Opvang gaat. Hieronder beantwoorden wij
uw vragen.
Gegevens over herkomst
In de commissie is de vraag gesteld inzichtelijk te maken hoeveel mensen uit gemeente Beuningen
gebruik maken van de Maatschappelijke Opvang. Hierbij laten wij u weten dat hierover geen
aantallen beschikbaar zijn. De Maatschappelijke Opvang is een algemene voorziening die als een
beschikbaarheidsvoorziening wordt gesubsidieerd vanuit regio Gelderland Zuid. Om deze algemene
voorziening zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk te houden, worden alleen de minimaal
noodzakelijke gegevens (zoals geboortedatum, medische gegevens) geregistreerd. Daarnaast is het
ook zo dat gegevens van gemeente van herkomst vaak niet bekend zijn omdat mensen al jarenlang
tijdelijk op verschillende adressen (familie, vrienden) verblijven, op straat zwerven of vanuit
detentie of een kliniek komen. Deze vraag kan daarom niet beantwoord worden. Het belangrijkste is
hier of gemeente Beuningen instemt met het in stand houden van deze algemene voorziening voor
de regio Gelderland Zuid, zodat deze voorziening beschikbaar is voor iedereen die hiervan gebruik
moet maken én zodat wij als gemeente voldoen aan de wettelijke verplichting om vanuit de Wmo
deze opvang te bieden.
Termijn waarvoor de verplichting geldt
Ten aanzien van de beslispunten in het raadsvoorstel wordt gevraagd naar een termijn waarvoor de
verplichting of garantie wordt aangegaan. Gemeente Nijmegen vraagt als centrumgemeente
commitment van alle regiogemeenten in Gelderland Zuid voor het regionaal organiseren van de
Maatschappelijke Opvang.
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Aangezien het regelen van Maatschappelijke Opvang vanuit de Wmo 2015 een wettelijke
verplichting is, is hier geen termijn aan verbonden. Zoals u weet, is de Wmo een open eind
financiering. De wettelijke verplichting om als gemeente zorg te dragen voor tijdelijke zorg en
opvang is er en deze verantwoordelijkheid blijft er zolang deze taak omschreven staat in de Wet.
Er zijn dus geen wettelijke termijnen als het gaat om de organisatie en financiering van regionale
voorzieningen, de Wet kent wel verplichting tot samenwerking. Artikel 2.6.1 van de Wmo verplicht
gemeenten om met elkaar samen te werken indien dat voor een doeltreffende en doelmatige
uitvoering van de taken gewenst is. En omdat het voor een kleine gemeente als Beuningen niet
haalbaar is dergelijke voorziening zelf te organiseren, vragen wij u in te stemmen met regionale
samenwerking. Bovendien bestaat de voorziening de Hulsen al meer dan 50 jaar en functioneert
deze voorziening naar tevredenheid. Op dit moment is er een subsidierelatie met de aanbieders van
de Maatschappelijke Opvang (Iriszorg en RIBW) en jaarlijks worden (nieuwe) subsidieafspraken
vastgesteld. Eind dit jaar worden nadere afspraken gemaakt over het lokaal dan wel regionaal
organiseren van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen vanaf 2021. Ook worden dan
afspraken gemaakt over de manier waarop de zorg georganiseerd wordt (subsidie dan wel inkoop,
waarvoor overeenkomsten met zorgaanbieders worden afgesloten). Deze afspraken worden ter
besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
Omdat het huidige pand van de Maatschappelijke Opvang, locatie de Hulsen, niet meer voldoet aan
de veiligheidseisen, is het specifieke beslispunt voor de Maatschappelijke Opvang in dit proces naar
voren gehaald. Gemeente Nijmegen wil investeren in de nieuwbouw van de locatie, mits er
commitment is vanuit de regiogemeenten om deze voorziening gezamenlijk te blijven organiseren.
Op deze intentie tot samenwerking staat geen einddatum genoemd. Uw raad wordt nu gevraagd, in
afwachting van het complete verhaal aangaande de taken voor Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen dat eind dit jaar volgt, vast een besluit te nemen over het voortzetten van de
regionale samenwerking met betrekking tot de zorgvoorziening de Hulsen.
Maatschappelijke Opvang voor jongeren
Binnen gemeente Nijmegen bestaat opvanglocatie Vince (Ubbergseweg 172) voor jongeren tussen
18-23 jaar. Het betreft een nachtopvang met 10 plekken. Deze opvang is bedoeld voor
zwerfjongeren die veelal te maken hebben met diverse sociaal-maatschappelijke problemen,
psychische problemen en verslavingsproblemen.
Wij hopen uw vragen hiermee te hebben beantwoord en zien uw besluitvorming graag tegemoet.
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