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De commiss¡e Zorg Jeugd en Onderwijs van de VNG is op 14 februari 2019 akkoord gegaan met het maken

van afspraken tussen alle gemeenten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor de landel'tj- ke

toegankelijkheid van maatschappelijke opvang nemen, via dit door de VNG in overleg met gemeenten opgestelde

convenant

Gemeenten die het convenant hebben ondertekend verplichten zich daarmee om de model-beleidsregels uit het

convenant in hun eigen beleid te incorporeren en te laten vaststellen.

Door het ondertekenen van deze tekst verklaren de colleges van alle gemeenten akkoord te zÛn met het

volgende:

De colleges van de gemeenten zijn, overwegende dat de Wmo bepaalt dat de maatschappel'tjke opvang in

Nederland toegankelijk is voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen, van mening

. dat zij ieder verantwoordelijk z'tjn voor het beleid in hun gemeente;

. dat alle gemeenten er gezamenlijk verantwoordel'rjk voor zijn dat deze wettelijke landelijke toegankelijk- heid voor

de maatschappelijke opvang in Nederland is gewaarborgd;

. dat het onwenselijk is dat inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang worden afgewezen voor

toegang tot eerste opvang ¡n een gemeente, zonder dat duidelijk is in welke gemeente zij wél aanspraak op

toegang kunnen maken,

De colleges van de gemeenten spreken af dat zij voor de uiWoer¡ng van de landelijke toegankelijkheid de

volgende model-beleidsregels willen hanteren:

Model- Beleidsregels inzake de toepass¡ng van de landelijke toegankeliikheid van de

maatschappelijke opvang voor ingezetenen van Nederlandl

Artikel 1. Begripsbepalingen

ln deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

regio: een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke gezamenlijk zorgdragen voor

maatschappelijke opvang in de betreffende regio.

maatschappelijke opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en n¡et in

staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, n¡et zijnde personen die de thuissituatie hebben

b. verlaten in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld; melding: melding aan het

college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;

c. sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een socia le relatie

onderhoudt;

wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

d. woonplaats: de gemeente waarvan de cliënt het jaarvoorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is

e. ingeschreven als ingezetene in de zin van de Wet basisregistratie personen.

Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven

hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede andere wet- en regelge- ving.

Artikel 2. Melding en (eerste! opvang

1. Een behoefte aan maatschappelijke opvang kan door of namens een cliënt bij het college worden

gemeld.

2. ln die s¡tuaties waarin terstond maatschappelijke opvang noodzakelijk is, beslist het college onverwijld tot

verstrekking van een voorziening maatschappel'rjke opvang in afwachting van de uitkomst van het in artikel

1 Het ¡s jur¡d¡sch gezien niet mogelijk om landelijk gemeentelijke (beleids-)regels vast te stellen. Vandaar dat h¡er de term model-bele¡ds-

regels wordt gehanteerd. Landel¡¡ke toegankelijkheid vereist echter wel afspraken waar alle gemeenten zich aan houden. Dit wordt geregeld doordat

alle gemeenten het convenant ondertekenen, de regels u¡t dit model overnemen in de gemeentelijke regelgeving en implementeren.
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3 bedoelde onderzoek en de aanvraag van de cliënt.

3. lndien het college niet onverwijld maatschappelijke opvang kan bieden waar dit wel terstond noodzakelijk is, treft
het college maatregelen om onverw'rjld op een andere wijze of in een andere gemeente of regio tûdig te voorzien in

de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang.

Artikel 3. Onderzoek

1. Het college vergewist zich met de cliënt wat de woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van

dakloosheid.

2. lndien het college vaststelt dat de cliënt, voor het ontstaan van dakloosheid, woonachtig was in een bepaalde

gemeente of regio, niet zijnde de gemeente West Betuwe en h¡erover overeen- stemming heeft met de bepaalde

gemeente of regio kan het college de uitvoering van het onderzoek overlaten aan de bepaalde gemeente of regio,

waarbij bij overdracht van eventuele informatie artikel 4 lid

4 van toepassing ¡s.

3. lndien het college de woonplaats va n de cliënt voor het ontstaa n van dakloosheid niet vaststelt of ka n vaststellen,

dan wel de uitvoering van het onderzoek niet wenst te laten uitvoeren door de gemeente of regio zoals bedoeld in

lid 2 voert het college het onderzoek uit. D¡t geldt ook indien het college n¡et tot overeenstemming komt met de in

lld 2 bedoelde gemeente of regio.

4. lndien het college het onderzoek zelf uitvoert, kan z'rj de in lid 2 bedoelde gemeente of regio verzoeken om

informatie ten behoeve van het onderzoek aan te leveren.

5' Het college onderzoekt in welke gemeente of regio een traject in de maatschappel'rjke opvang de grootste

kans van slagen heeft, dat wil zeggen het meeste kan b'rjdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en

daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt.
6. Het college betrekt bij dit onderzoek in elk geval de wens van de cliënt, Verder dient het college ook in elk geval

bij het onderzoek te betrekken:

a. oferfactorenzijnineengemeenteofregiodiedekansvanslagenvaneentrajectnaarverwachtingvergroten,
zoals een sociaal netwerk welke een positieve invloed heeft of kan hebben op de zelfred- zaamheid en

part¡cipatie van de cliënt, en/of bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderw'rjs van de cliënt en/of
lopende hulpverlenings- of ondersteu ningstrajecten.

b. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting

verkleinen, zoals een soc¡aal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de

zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten van de cliënt en/of
maatregelen die opgelegd zijn aan de cliënt.

7' lndien, gedurende het onderzoelç bl¡jkt dat een traject in de maatschappelijke opvang mogelijk of waarschijnl'rjk in

een andere gemeente of regio de grootste kans van slagen heeft, dan betrekt het college deze gemeente b'rj het

onderzoek.
8' Het onderzoek, zoals bedoeld in lid 3, wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken

uitgevoerd, tenzij er redenen zijn, buiten de invloed van het college, die dit onmogelijk maken.
9' De uitkomsten van het onderzoek worden vastselesd in een onderzoeksverslas.
10. lndien het college, conform lid 2, de uitvoering van het onderzoek overgedragen heeft aan een bepaalde

gemeente of regio, dan vergewist het college zich van de uitkomsten van het onderzoek,

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens

L. lndien het college, op grond van het in artikel 3 lid 5 bedoelde onderzoek, van oordeel is dat de kans van

slagen van een traject groter is in een andere gemeente of regio, dan neemt het college - in overleg met de cliënt -

contact op met die andere gemeente of regio.

2. Deelt de andere gemeente of reg¡o het oordeelvan het college, zoals bedoeld in lid 1, dan vindt de overdracht

van de cliëntgegevens én de cliënt onverwijld plaats. Dit tenzij met de andere gemeente of regio wordt

overeengekomen dat het bijdraagt aan de kans van slagen van een traject, dat deze overdracht later

plaatsvindt.

3. Tot aan het moment van daadwerkelijke overdracht van de cliënt blijft het college maatschappelijke opvang bieden,

dan wel blijft het college andere maatregelen treffen om op een andere wijze te voorzien in de behoefte van de

cliënt aan maatschappelijke opvang.
4' Het college draagt bij de overdracht alle noodzakelijke informatie over de cliënt, waaronder het

onderzoeksverslag, over aan de andere gemeente of regio, in overleg met de cliënt.
5. Het college maakt met de andere gemeente of regio en de cl¡ënt voorts concrete afspraken over:

. de datum van overdracht;

. welke aanbieder de cliënt maatschappelijke opvang, dan wel andere ondersteun¡ng die in de behoefte
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van de cliënt aan maatschappelijke opvang voorz¡et, zal bieden in de andere gemeente of regio;

. hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding plaatsvindt.

6 lndien de cliènt weigert medewerking te verlenen aan de in lid 2 bedoelde overdracht, kan het college overgaan

tot weigering van de aanvraag tot een voorziening maatschappelijke opvang'

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten

1. Bij verschil van mening tussen het college en de andere gemeente of regio over de vraag welke gemeente

of regio verantwoordel'rjk is voor het bieden van maatschappelijke opvang aan de cliënt spant het college zich

maximaal in om tot een oplossing te komen.

2. lndien het college én de andere gemeente of regio niet tot een oplossing komen, kan het college het geschil

voorleggen aan de commissie geschillen landel'ljke toegankelijkheid.

3. ln afwachting van het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie bl¡jft het college een voorziening

maatschappelijke opvang bieden, dan wel op andere wijze voorzien in de behoefte van de cliënt aan

maatschappelijke opvang.

4. Het college volgt in het geschil het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie.

Artikel 6. lnwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

gemeente West Betuwe,

Aldus ondertekend door de wethouder,

met instemming van het College van Burgemeester en Wethouders

Plaats: Geldermalsen ,"ru^,!.(¡ ss I zo[g Naam wethouder:
T. van Maanen
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Bijlage 1. Toelichting op de model-beleidsregels landelijke toegankeliikheid
maatschappelijke opvang

lnleiding

ln de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn ook de voorzieningen voor maatschappelijke opvang'z

opgenomen.

De maatschappelijke opvang is'landelijk toegankelijk'. Dat betekent dat een ingezetene van Nederland in aanmerking

komt voor een voorziening maatschappelijke opvang (¡n eerste instantie) te verstrekken door het college van de

gemeente tot welke h'rj zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten en niet in staat is zich op eigen kracht te

handhaven in de samenleving.3 Op deze manier wordt de veiligheid geborgd voor personen die de thuissituatie hebben

verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Aanvankelijk werd de landelijke toegankel'rjkheid maatschappel'rjke opvang onder de Wmo 2015 uitgevoerd op basis

van een convenant en handreiking inclusief modelbeleidsregels uit 2014. U¡t 4 herhaalde onderzoe- ken naar de

landel'rjke toegankelijkheid o.a. in 2017 is gebleken dat deze afspraken onjuistheden bevatten, waaronder het hanteren

van regiobinding als cr¡terium bij de toegang. Om die reden zijn in 2018 zijn nieuwe model-beleidsregels ontwikkeld en

uitgebreid met een werkinstructie en een stroomdiagram.

De nieuwe model-beleidsregels landel'rjke toegankelijkheid maatschappelijke opvang z'rjn juridisch getoetst

bij en door gemeenten en adequaat bevonden. Bij het vormgeven van de (model)-beleidsregels is getracht

zo dicht mogel'rjk te blijven bij de gehanteerde begrippen van de Wmo 2015 zelf, de modelverordening Wmo (van de

VNG) en de hierboven beschreven werkwijze. ln deze beleidsregels legt het college vast op welke wijze de gemeente (of

de centrumgemeente of een andere rechtspersoon gemandateerd door de gemeente) omgaat met de bevoegdheid van

de landelijke toegankelijkheid voor maatschappel'rjke opvang. Beleidsregels moeten als zodanig worden vastgesteld en

bekendgemaakt door de gemeente (artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht).

De VNG commissie is op 14 februari 2019 akkoord gegaan met het convenant inclusief de nieuwe model-be- leidsregels

om een gezamenl'rjke, eenduidige en concrete uitvoering en toepass¡ng van deze 'landelijke toegankelijkheid' van de

maatschappelijke opvang te bewerkstelligen binnen de kaders van de Wmo 2015.

ln de Wmo 2015 is de opdracht aan gemeenten verwoord om zorg te dragen voor de maatschappelijke

ondersteuningn (waaronder maatschappelijke opvang)s. Volgens de Wmo 2015 is elke gemeente, tot welke een

ingezetene van Nederland zich wendt, verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang.6

Dit indien de cliënt de thuissituatie heeft verlaten, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met

mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenle- ving.7

Vanuit het oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheids, maar ook omdat de rijksmiddelen voor

maatschappelijke opvang tot in elk geval I-7-2021 z'rjn belegd bij de zogenaamde centrumgemeenten wordt in de

prakt'rjk regionaal uitvoering gegeven aan het zorgdragen voor de maatschappelijke opvang, waaronder veelal de

toegang daartoe.e

ln een aantal regio's heeft dat geleid tot het mandateren van o.a. de toegang tot de maatschappelijke opvang aan de

centrumgemeente of een regionaal toegangsorgaan. Door in de model-beleidsregels telkens te spreken van gemeente

(of het regionale samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor

2 Maatschappelijke opvang betreft "onderdak en begele¡ding voor personen d¡e de thu¡ss¡tuat¡e hebben verlaten (...) en niet ¡n staat z¡jn

zich op eigen kracht te hãndhaven ¡n de samenleving." (art¡kel 1.1.1 Wmo 20151.

3 "Een ¡ngezetene van Nederland komt overeenkomst¡g de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorzien¡ng, bestaande uit (".1

c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke h¡¡ zich wendt, ¡nd¡en hü de thuiss¡tuatie heeft verlaten (...)" (art¡kel 1.2.1 lid

b,c wmo 2015 ).
4 "Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuninB." (artikel 2.1.1 lid 1 Wmo 2015).

5 "Maatschappelijke ondersteun¡ng: (...) bieden van (...) opvang" (art¡kel 1.1.1 |id l Wmo 2015).

6 ln spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waar¡n terstond opvang noodzakelilk is, (...), beslist het college na een melding als

bedoeld ¡n art¡kel 2.3.2, eerste lid fWmo 20151 onverwijld tot verstrekk¡ng van een tijdelijke maatwerkvoorz¡en¡ng in afwachting van de

uitkomst vðn het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2 en de aanvraag van de cliënt.
7 "Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorzien¡ng, bestaande u¡t ('..)

c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeentetot welke hii zich wendt, indien hi.¡ dethu¡ss¡tuatie heeftverlaten (...)" (artikel 1.2.1 l¡d

b,c Wmo 2015 ).
8 "De colleges werken met elkaar samen, ¡ndien dat voor een doeltreffende en doelmat¡ge u¡tvoering van deze wet aangewezen ¡s."(art¡kel

2.6.1Wmo 2015).
9 Op dit mo.ent betreft dat regionale samenwerkingsverbanden waarb¡i een veelal grotere gemeente ¡n een regio als centrumgemeente door de

rijksoverhe¡d is aan gewezen.
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maatschappelüke opvang) wordt het wettel'rjk uitgangspunt (elke gemeente verantwoordelijk) verbonden met

de regionale praktijk en uitvoering en ontstaat er ruimte voor een adequate toepassing. De model-beleidsre- gels

belemmeren de voortzetting van deze prah'rjk dan ook niet.

Dit laat onverlet dat elke gemeente (al dan niet in samenwerk¡ng met andere gemeenten in de betreffende

regio) ook in de prakt'rjk er zorg voor draagt dat dakloosheid zo veel mogel'rjk wordt voorkomen. Elke gemeente heeft

immers de verantwoordel'ljkheid om inwoners die dat nodig hebben uit de eigen gemeente te ondersteunen en hulp te

bieden bij het op eigen kracht handhaven in de samenleving.

ln de model-beleidsregels gaat het over hoe te handelen nadat een cliënt zich wendt tot een gemeente (dan

wel een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor maatschappelijke opvang) voor

maatschappelijke opvang. De model-beleidsregels beschrijven de gewenste stappen van gemeenten (dan wel

samenwerkingsverbanden van gemeenten welke zorgdragen voor maatschappelijke opvang) bij het toepassen van

landelijke toegankelijkheid van de maatschappel'rjke opvang. Deze werkwijze is vervolgens schematisch weergegeven in

een stroomschema (bijlage lll).

Arti ke lsg ewij ze toe I ichti n g

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in de Wmo 2015 opgenomen definities, processen en termünen zijn kader stellend voor de u¡Woering van de

landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. Deze definities, processen en termijnen zijn in deze toelichting en

de model-beleidsregels niet herhaald, tenzü het voor de leesbaarheid en helderheid van belang werd geacht. Door eersl

maatschappel'rjke opvang te bicden, cn dan te kijkcn naar 'wqor de meeste kons von slogen is op een succesvol troject'

voldoct de werkwijze aan de wctte lijke kadcrs. l"let gaat hier over de landelijkc tocgankclijkheid van 'maatschappel'ljke

opvang', zoals in de Wmo 2015 gedefinieerd. Dit laat overigens wel de ruimte aan gemeenten om op andere wijze te

voorzien in de behoefte van de cliënt aan onderdak en begeleiding.

Beoogd is met de model-beleidsregels en b'rjlagen enerz'rjds concrete handvatten en anderz'tjds de gewenste

ruimte voor 'maatwerk' ¡n de uitvoering te bieden, zoals ook bedoeld in de Wmo 2015. De bruikbaarheid is door een

u¡Woeringstoets gewaa rbo rgd.

Artikel 2. Melding en (eerste) opvang

Alle gemeenten dragen er (al dan niet ¡n samenwerking met andere gemeenten in de betreffende regio) zorg voor dat

personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zün zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving,

zich kunnen melden bij de gemeente voor maatschappel'rjke opvang. De melding kan worden gedaan door of namens de

cliënt.

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor

maatschappelijke opvang) tot welke iemand zich heeft gewend voor maatschappel¡jke opvang is in eerste instantie

verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang. Gemeenten (dan wel het regionaal

samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdragen voor maatschappelijke opvang) bieden alt¡d

maatschappelijke opvang als het gaat om personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet ¡n staat z'tjn zich op

eigen kracht te handhaven in de samenleving. Maatschappelijke opvang wordt in elk geval geboden in afwachting van

de uitkomst van het onderzoek.

Daarb'rj is het van belang dat er voldoende maatschappelijke opvang in de gemeente (dan wel binnen de

regio maatschappel'rjke opvang waartoe de gemeente behoort) beschikbaar is, dusdanig dat de maatschap- pelijke

opvang direct kan worden geboden.

Tegelijk is de praktijk in een aantalgemeenten (dan wel regio's maatschappelijke opvang) dat er een situatie kan

ontstaan dat maatschappelijke opvang tijdelijk niet kan worden geboden. Als er door omstandigheden tijdelijk geen

plaats in de maatschappelijke opvang kan worden geboden, zoekt de gemeente (dan wel

het regionaal samenwerkingsverband waar de gemeente onderdeel van u¡tmaakt en dat zorgdraagt voor

maatschappel'rjke opvang) tot welke de cliënt zich heeft gewend samen met de cliënt direct een t¡jdelük passend

alternatief, dusdanig dat de cliënt in elk geval direct (tijdelijk) onderdak en begeleiding wordt geboden in de

betreffende gemeente (of in de regio waar de gemeente onderdeel van uitmaakt en die zorgdraagt voor

maatschappelijke opvang).

De verantwoordelijkheid voor het bieden van maatschappel'rjke opvang hoeft niet altijd te betekenen dat
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in de betreffende gemeente (of in de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) zef
deze maatschappelijke opvang wordt geboden. De maatschappelijke opvang kan ook worden geboden in een

gemeente waarmee de betreffende gemeente regionaal samenwerkt in het kader van maatschappel'rjke opvang, dan

wel kan door de betreffende gemeente (of door het regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke opvang

waartoe de gemeente behoort) tijdelijk in een andere regio beschikbaar worden gesteld. Ook kan een alternatief voor

maatschappelijke opvang worden gebonden, maar in elk geval

dusdanig dat wordt voorzien in de geconstateerde ondersteuningsbehoefte aan onderdak en begeleiding. Dit kan dus ook

een alternat¡ef zijn welke meer aansluit bij de geconstateerde ondersteuningsbehoefte. N.B. Het gaat in deze fase om de

begeleiding tijdens de onderzoeksperiode.

Ook kan de gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband waartoe de gemeente behoort en welke

maatschappel'rjke opvang biedt), waartoe iemand zich heeft gewend erin slagen direct (dezelfde dag) tot overdracht

van de cliënt te komen naar een andere gemeente of regio, waardoor maatschappelijke opvang kan worden geboden

in die andere gemeente of regio.

Artikel 3. Onderzoek

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband waartoe de gemeente behoort en welke zorgdraagt voor

maatschappelijke opvang), waartoe de cliënt zich heeft gewend, gaat vervolgens eerst met de cliënt na wat de

woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van dakloosheid. De woonplaats is hierbij de gemeente de gemeente

waar de cliënt het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is ingeschreven als ingezetene in de zin van de Wet

basisregistratie personen,. lngeval de woonplaats niet op grond van de onderdelen wet basisregistratie personen kan

worden vastgesteld wordt de plaats van het werkelijke verblijf van de cliënt op het moment van de melding gehanteerd

als 'woonplaats'.

lndien wordt vastgesteld wat de woonplaats was van de cliënt vóór het ontstaan van dakloosheid, wordt

de uitvoering von het onderzoek in beginsel overgedragen aan deze gemeente van herkomst (dan wel het regionaal

samenwerkingsverband maatschappel'rjke opvang waartoe de gemeente van herkomst behoort). ln beginsel mag van

de gemeente van herkomst verwacht worden dat zij hiertoe bereid en in staat is.

lndien de woonplaats niet vastgesteld kan worden of er geen overeenstemming is met de gemeente van herkomst

voert de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tot welke de cliënt zich

heeft gewend, het onderzoek zelf uit. Dit ¡s ook het geval indien de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke

opvang waartoe de gemeente behoort) tot welke de cliënt zich heeft gewend het onderzoek niet wenst over te dragen

aan de gemeente van herkomst.

lndien de gemeente tot welke de cliënt zich heeft gewend het onderzoek zelf uitvoert, kan zij de gemeente waar de

cliënt woonacht¡g was voor het ontstaan van dakloosheid verzoeken om informatie ten behoeve

van het onderzoek aan te leveren. Dat kan bijv. op basis van de in bijlage ll opgenomen onderzoeksvragen.

ln het belang van een voorspoed¡g onderzoek mag van de betreffende gemeente verwacht worden dat zij zo spoedig

mogelij( maar in elk geval binnen de onderzoeksperiode van 2 weken antwoorden geeft op de gestelde vragen.

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke opvang waartoe de gemeente

behoort) die het onderzoek u¡tvoert onderzoekt vervolgens met de cliënt in welke gemeente (dan wel in welke

regio) een traject ¡n de maatschappelijke opvang de grootste kons von slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het

meeste kan b'rjdragen aan de zelfredzaamheid en part¡cipatie (en daarmee het duurzaam

herstel) van de cliënt. Bij het onderzoek betrekt de gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband

maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) in elk geval de wens van de cliënt. Ook andere factoren die de

kans van slagen van een traject naar verwachting vergroten, zoals een sociaal netwerk welke een positieve invloed heeft

of kan hebben op de zelfredzaamheid en part¡cipatie van de cliënt, bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs

van de cliënt en lopende hulpverlenings- of ondersteun¡ngstrajecten dienen daarbij betrokken te worden. Overigens

hoeft het feit dat de cliënt werk, dagbesteding of onderwijs heeft in een bepaalde gemeente (of regio) geen reden te zijn

om ook opgevangen te worden in de betreffen- de gemeente (of regio). Ook hierbij kan reistijd redelijk en acceptabel

zijn. Ook dient in het onderzoek te worden betrokken of er factoren zijn in een gemeente (of regio) die de kans van

slagen van een traject naar verwachting verkleinen, zoals een sociaal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan

hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten en/of justitiële

maatregelen die opgelegd zijn aan de cliënt. De onderzoeksvragen die in het onderzoek gesteld kunnen worden zijn

concreet uitgewerkt in bijlage 3.
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ln het belang van de cliënt dient het onderzoek zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken

uitgevoerd te worden. Dit is ook van belang voor de gemeente (dan wel voor de regio maatschappelijke opvang

waartoe de gemeente behoort), welke gedurende het onderzoek de cliënt maatschappelijke opvang b¡edt. Er kunnen

redenen zijn waardoor het onderzoek niet afgerond kan worden binnen 2 weken.

lndien er - gedurende het onderzoek - een gemeente (dan wel een regio) naar voren komt waarbij een traject

in de maatschappelijke opvang mogelijk of waarschijnlijk de grootste kans van slagen heeft, dan wordt deze gemeente

(dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe deze gemeente behoort), betrokken bij het onderzoek. De

verantwoordelijkheid voor het onderzoek blijft echter bij de gemeente (dan wel b'rj de regio maatschappelijke opvang

waartoe de gemeente behoort), welke het onderzoek uiwoert. De uitkomsten

van het onderzoek worden, door de gemeente (dan wel door het regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke

opvang waartoe de gemeente behoort) welke het onderzoek uitvoert vastgelegd in een onderzoeksverslag, zoals de

Wmo 2015 ook voorschrijft. Dit onderzoeksverslag kan overigens bondig zijn om administrat¡eve lasten zo veel als

mogelijk te voorkomen.

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens

lndien de kans van slagen van een traject groter wordt geacht in een andere gemeente (dan wel in een regio

maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort), neemt de gemeente (dan wel de regio maatschappel'tjke

opvang waartoe die gemeente behoort), welke het onderzoek uiWoert, contact op met die andere gemeente,lo Dit in

overleg met de cliënt, wat niet hoeft te betekenen dat er overeenstemm¡ng is met de client.

Deelt de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de kans

van slagen van een traject het grootst wordt geacht deze conclusie, dan stelt deze gemeente (dan wel de regio

maatschappelijke opvang waar die gemeente bij hoort) direct maatschappelijke opvang beschikbaar, zodat'warme'

overdracht tussen de betrokken gemeenten (dan wel de regioS maatschappelijke opvang waartoe de gemeenten

behoren) ook snel kan plaatsvinden. Uitstelvan deze overdracht is alleen mogel'rjk indien de gemeenten (dan wel de

regiot maatschappelijke opvang waartoe de gemeenten behoren) overeen- komen dat het bijdraagt aan de kans van

slagen van een traject, dat deze overdracht later plaatsvindt.

Ook voor de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de

kans van slagen van een traject het grootst wordt geacht betekent de verantwoordelijkheid voor het bieden van

maatschappel'rjke opvang niet noodzakelijk dat in de betreffende gemeente (dan wel de regio maatschap- pelijke opvang

waartoe die gemeente behoort) zelf de maatschappel'ljke opvang wordt geboden. De maatschappel'tjke opvang kan

eventueel ook door de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de

kans van slagen van een traject het grootst wordt geacht tijdelijk in een andere regio beschikbaar worden gesteld. Ook

kan een alternatief voor maatschappelijke opvang worden aangeboden, maar in elk geval dusdanig dat wordt voorzien in

de geconstateerde ondersteuningsbehoefte van onderdak en begeleiding van de cliënt.

Tot aan het moment dat de overdracht van de cliënt is gerealiseerd blijft de gemeente (dan wel de regio

maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) tot welke de cliënt zich oorspronkelijk heeft

gewend verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang, dan wel blijft die gemeente (dan wel de regio

maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) verantwoordel'rjk maatregelen te treffen om op een andere

wijze te voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang.

Bij de 'warme' overdracht wordt alle noodzakelijke informatie over de cliënt overgedragen tussen de

gemeenten (dan wel de regio's maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoren), waaronder het

onderzoeksverslag. Dit uiteraard binnen de wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens en in overleg met de cliënt.

De w'rjze waarop de overdracht plaatsv¡ndt is vormvrij.

Ook worden er tussen de gemeenten (dan wel de regio's maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten

behoren) concrete afspraken gemaakt over de datum van overdracht, welke aanbieder zal voorzien in

de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding plaatsvindt.

Dit zodat er, vóór de overdracht, zekerheid is over de wijze waarop in de andere gemeente of

10 OmdittefaciliterenheeftdeVNGeenlijstmetcontactpersonenlandelijketoegankelijkhe¡dpercentrumgemeente.Erwordtonderzocht
hoe deze informatie beter ontsloten kan worden ten behoeve van bere¡kbaarheid bu¡ten kantooruren.
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regio tegemoet gekomen zalworden aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 'Warme'overdracht vindt

plaats dusdanig dat de cliënt zo min mogelijk hinder ondervindt hiervan.

Verder is belangrijk te onderkennen dat de gemeenten (dan wel regio's maatschappelijke opvang waartoe die

gemeenten behoren) personen zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen

(BRP) op een zogenaarnd 'briefadres'. De gemeente dient in die situatie afspraken te maken met een'briefadresgever'

(b'rjvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang) of kan zelf optreden als

'briefadresgever'.11

lndien de cliënt weigert medewerking te verlenen aan de overdracht, kan de gemeente tot welke de cliënt

zich heeft gewend (dan wel een toegangsorgaan welke het mandaat heeft om te beslissen over aanvragen voor

maatschappel'rjke opvang van de betreffende gemeente) overgaan tot weigering van de aanvraag

tot een voorziening maatschappelijke opvang met verwÜzing naar de u¡tkomst van het onderzoek, waarin gemotiveerd

kenbaar is gemaakt dat de kans op een succesvol traject groter ¡n een andere gemeente of regio is. Ook kan de gemeente

vervolgens het bieden van maatschappelijke opvang beëindigen. Desgewenst kan de cliënt in bezwaar (en daarna

eventueel beroep) gaan tegen het besluit van de gemeente.

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten

Bü versch¡l van mening tussen gemeenten (dan wel tussen regio's maatschappelijke opvang waartoe die

gemeenten behoren) proberen de gemeenten (dan wel de regio's maatschappel'tjke opvang waartoe

d¡e gemeenten behoren) onderling tot een oploss¡ng te komen. Als de gemeenten (dan wel de regio's maatschappelijke

opvang waartoe die gemeenten behoren) niet tot een oplossing komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de

com m issie geschillen landelij ke toegan kel'rjkheid. l'z

ln afwachting van het oordeel van de commissie wordt dan de maatschappelijke opvang voortgezet bij de

gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar maatschappe- lijke

opvang in eerste instantie al werd geboden. Ook kan op andere wijze langer voorzien worden door die gemeente (dan

wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoort) in de behoefte van de cliënt aan

maatschappelijke opvang.

De b¡j het geschil betrokken gemeenten (dan wel de regiob maatschappel¡jke opvang waartoe die gemeenten behoren)

volgen het oordeel van de commissie bij de te nemen gemeentelijke toekenningsbesluiten.

11 Nadere informat¡e is te v¡nden ¡n de circulaire BRP en br¡efadres (zie httos://www.rvie.nlldocumenten/circulaires/2016/11l0l/circulaire-

bro-en-briefadres).

12 Voor de taak en werkw¡jze van de commissie landelijke toegankel¡ikheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt verwezen naar:

httos: //vnq. n l/ond erwerpen ¡ n d exlmaatschao pel¡ ¡ke -ond ersteu n i nq/besch e rmd-won en-maatschao peli¡ ke-o ovana-qqz/ com m¡ssie-la nd el ¡i ke-

toegankeli¡khe¡d-beschermd-wonen-en-maatscha0oel¡ike-opvans
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Bijlage 2: Onderzoeksvragen

De gemeente (of regio) die het onderzoeK uitvoert, onderzoekt in welke gemeente (of regio) een traject

in de maatschappelijke opvang de grootste kons von slogen heeft, døt wil zeggen in beginsel het meeste kan biidrogen

aon de zelfredzaomheid en port¡cipat¡e (en doormee het duurzoom herstel) van de cliënt. De volgende aspecten a t/m e

dienen in elk geval daarb'lj aan de orde te komen. Daarbij is van belang dat de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk

gestaafd worden met feiten (waar mogelijk met schriftelijke bevestigin- gen)om tot een gemotiveerd besluit te komen.

a Wens van de cliënt
. Heeft de cliënt een wens waar (in welke gemeente of regio) hij opgevangen wil worden?

. Welke argumenten heeft de cliênt waarom een traject in de betreffende gemeente of regio van z'rjn of haar wens de

grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en

participat¡e (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt?

b Sociaal netwerk
. Wie behoren tot het soclale netwerk (zljnde personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt

een sociale relatie onderhoudt) en waar wonen zij?

. ln welke mate ¡s er sprake van een soc¡aal netwerlç welke een positieve invloed heeft of kan hebben op de

zelfredzaamheid en participatie van de cliënt ("ondcrsteunend netwerk")? Waaruit bestaat de onder- steuning, nu

en in de toekomst? Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio eraan bij dat deze invloed in belangrijke

mate wordt benut?
. ln welke mate is er sprake van een sociaal netwerlç welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de

zelfredzaamheid en participatie van de cliënt ("ncgatief netwerK)? Welke negatieve invloed heeft

dit sociaal netwerk naar verwachting op de cliënt en in welke mate? Draagt een traject in een bepaalde gemeente

of regio er naar verwachting aan bij dat deze invloed wordt voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt?

c Bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs
. ls er sprake van bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs in een bepaalde gemeente of regio? Zo ja,bi
. welke werkgever, aanbieder van dagbesteding of onderwijs is dit, en voor hoeveel dagen per week?

Per welke datum is cliënt hiermee gestart, en per wanneer eindigt contrast, opleiding etc.?

. ln welke mate draagt dit werk/dagbesteding/onderwüs naar verwachting b'rj aan de zelfredzaamheid en participatie

. (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continui'teit zoveel als mogel'rjk te worden

gewaarborgd?

d Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten
. ls er sprake van lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten?
. Zo ja welke? Wanneer z'rjn deze trajecten gestart, en met welke frequentie ¡s er contact? Welke

. aanbieders of zorgverleners zijn daarbij betrokken?

. lndien het gemeentel'rjke ondersteuning of hulp betreft: welke gemeente heeft hiertoe een toekennings-

beschikking verleend?
. ln welke mate draagt deze hulpverlening/ondersteuning naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en participatie

(en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuiteit zoveel als mogelijk te worden

gewaarborgd?
. Wat is de visie van de huidige betrokken hulpverlening in welke gemeente een traject in de maatschappe- lijke

opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan de

zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel)van de cliënt?

e Actuele criminele activiteiten en/of maatregelen

. ls er sprake van actuele politie- of justitiecontacten in die zin dat er recent sprake was of is van criminele

activ¡te¡ten? ln hoeverre kan dit aangetoond worden? ls client bekend bij een Veiligheidshuis?

. Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio naar verwachting eraan bij dat criminele act¡viteiten worden

voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt?
. ls er sprake van maatregelen die z'ljn opgelegd aan de cliënt fiustitieel, zoals contact- of gebiedsverboden waarmee

rekening gehouden moet worden?
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Bijlage 3 Stroomschema landelijke toegankelijkheid maatschappeliike opvang

+
+

lemand meldt zich btj een

gemeente of regio voor

maatschappelij ke opvang

ls er sprake van noodzaak tot maatschappelijke opvang?

Dan altijd eerste opvang bieden (door gemeente of regio waar cliënt zich meldt)

ln beginsel onderzoek door gemeente of regio waar cliënt het jaar voorafgaand aan de

dakloosheid hoofdzakelijk was ingeschreven als ingezetene volgens BRP

Onderzoek. waar is kans van slagen van een traject het grootst?

(o.a. wens cliënt, aanwezigheid sociaal netwerk, werk/onderwijsldagbesteding, bestaande

hulpverlening, criminaliteit, m aatregelen)

+

+

+

+

Verbh¡f in gemeente of regio tot welke de

cliënt zich heeft gewend biedt grootste

kans op duurzaam herstel--> continueren

onderdak en begeleiding in gemeente

van melding

Grootste kans op duurzaam herstelin andere

gemeente of regio-->

warme overdracht naar en voortzetten

onderdak en begeleiding in andere gemeente

of regio

Blijvend verschil van mening gemeenten?

Dan comm issre gesch illen Landelij ke toegankelilkheid
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