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Voorgesteld raadsbesluit

Samenvatting van het voorstel
Gemeenten staan voor de opgave om Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang toekomstbestendig 
te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vallen nu 
nog onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. Vanaf 2021 verschuift de 
verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van centrumgemeente Enschede naar alle gemeenten: Borne, 
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten 
spreken af om in de toekomst de bovenlokale samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen te blijven 
voortzetten. Hiervoor gaan de gemeenten per 1 januari 2022 een gemeenschappelijke regeling 
centrumgemeente Enschede beschermd wonen aan.

Aanleiding voor dit voorstel
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te 
organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen voor 
de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal 
nu onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. Beschermd wonen zal 
gedecentraliseerd worden. Dit betekent dat tot en met 2021 Enschede als centrumgemeente 
verantwoordelijk blijft voor de cliënten die gebruik maken van Beschermd Wonen binnen deze acht 
gemeenten en daarvoor financiële middelen van het Rijk ontvangt. Per 2022 worden gemeenten lokaal 
verantwoordelijk voor nieuwe cliënten Beschermd Wonen. De gemeenten ontvangen hiervoor ook lokaal 
bijbehorende financiële middelen. Er is sprake van een ingroeipad van 10 jaar, waarbij stapsgewijs de 
middelen en de verantwoordelijkheid verplaatst zullen worden van de centrumgemeente naar de lokale 
gemeenten. De middelen ontwikkelen zich van een historische verdeling naar een objectieve verdeling over 
alle gemeenten.

We hebben in oktober 2019 besloten om in de toekomst bovenlokaal samen te blijven werken met 
betrekking tot de voorzieningen voor Beschermd Wonen.

Door middel van dit voorstel wordt u gevraagd toestemming aan ons te verlenen de bovenlokale 
samenwerking te formaliseren, door de gemeenschappelijke regeling Centrumgemeente Enschede 
Beschermd Wonen aan te gaan.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Met het voorgestelde besluit om de gemeenschappelijke regeling centrumgemeente Enschede Beschermd 
Wonen (hierna te noemen GR centrumgemeente) aan te gaan beogen we op een toekomstbestendige wijze 
invulling te geven aan Beschermd Wonen in onze regio. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de vertaling van de toekomstvisie van de commissie Dannenberg, namelijk “Mensen met psychiatrische 
en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen vaker zelfstandig thuis wonen als adequate ondersteuning 
thuis beschikbaar is”.

De commissie Dannenberg stelt verder in haar advies dat juist door deze opgaven samenwerking tussen 
gemeenten nog meer noodzakelijk is. Dit belang is door de gemeenten die onderdeel uitmaken van de 
centrumgemeente Enschede benadrukt. Dat zorgt ervoor dat de doorontwikkeling, die al is ingezet binnen 
Beschermd Wonen, behouden blijft en er verder gebouwd kan worden op het fundament dat in de afgelopen 
jaren binnen de centrumgemeente is gebouwd. Het in dit voorstel gevraagde besluit heeft betrekking op de 
situatie per 1 januari 2022, omdat op dat moment de lokale gemeenten ook daadwerkelijk verantwoordelijk 
worden voor nieuwe cliënten uit de eigen gemeente en hiervoor ook de financiële middelen van het Rijk 
ontvangen.



Met de centrumregeling beogen de gemeenten afspraken te maken voor onderstaande uitgangspunten, 
welke door de gemeenten als belangrijk worden ervaren bij het aangaan van de genoemde bovenlokale 
samenwerking:

A.   solidariteit en vertrouwen;
B.   de goede elementen uit de huidige samenwerking meenemen;
C.   overzichtelijk construct, zonder veel lagen;
D.   slagkracht;
E.   samen kaders en jaarplannen bepalen;
F.   uitvoering mandateren.

Argumentatie
In artikel 1, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen: Wgr) is bepaald dat de 
gemeenteraden, de colleges van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor 
de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling kunnen treffen ter behartiging van een of 
meer bepaalde belangen van die gemeenten. In artikel 1, tweede lid van de Wgr is bepaald dat colleges niet 
over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Als 
gemeenteraad kunt u toestemming onthouden op grond van strijd met het recht en het algemeen belang.

Argumenten
Samenwerken met de andere gemeenten door middel van een gemeenschappelijke regeling levert een 
aantal voordelen op voor de gemeente Dinkelland. Samenwerken betekent immers ook samen de 
verantwoordelijkheid dragen. De voordelen die daardoor ontstaan zijn als volgt:·        
• Eventuele financiële risico’s worden door de gemeenten samen gedragen, niet alleen door de 

gemeente Dinkelland. De gemeenten spreken met elkaar af om de voorzieningen voor Beschermd 
Wonen budgetneutraal te financieren binnen de hiervoor door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde 
middelen. De middelen die de gemeenten hier afzonderlijk voor ontvangen worden in een gezamenlijk 
budget gestopt. Ook maken we solidariteitsafspraken in verband met eventuele overschotten, tekorten 
en situaties die ontstaan op het moment dat een van de gemeenten uit de regeling wil treden.

• Door bovenlokaal samen te werken voor Beschermd Wonen, blijft de integraliteit met de 
Maatschappelijke Opvang behouden. Maatschappelijke opvang blijft in ieder geval tot 2026 regionaal 
georganiseerd.

• Door te kiezen voor een gemeenschappelijke regeling blijft de kennis en ervaring over Beschermd 
Wonen, die afgelopen jaren is opgebouwd, binnen de sub-regio behouden. Voor de zorgaanbieders 
blijven de veranderingen als gevolg van de doordecentralisatie hierdoor beperkt. Tevens is de keuze 
voor deze regeling administratief gering, doordat voortgebouwd wordt op de reeds bestaande 
samenwerkingsvorm.

• Door bovenlokaal samen te blijven werken, blijft ook de bovenlokale toegang behouden. Hiermee 
behouden we kennis en expertise over de doelgroep.

De keuze om al dan niet deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling is getoetst aan het 
Afwegingskader verbonden partijen, onderdeel uitmakend van het door u vastgestelde Beleidskader 
verbonden partijen 2019. Uit deze toetsing is gebleken dat een gemeenschappelijke regeling passend is 
voor de bovenlokale samenwerking Beschermd Wonen.

Alternatieven
Naast de centrumregeling zijn er verschillende alternatieve samenwerkingsvormen mogelijk. Hieronder wordt 
een korte uiteenzetting gegeven van deze alternatieven.

Een samenwerking tussen gemeenten kan via de publiekrechtelijke en via de privaatrechtelijke weg worden 
geregeld. Een bestuursovereenkomst kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk zijn. In 
privaatrechtelijke zin is het een soort dienstverleningsovereenkomst. Publiekrechtelijk komt het neer op een 
bevoegdhedenafspraak. Die laatste vorm valt ook binnen de Wgr. In het licht van de decentralisatie en de 
wijze waarop de gemeenten hier inhoudelijk vorm aan willen geven heeft het de voorkeur (mede op basis 
van ingewonnen juridisch advies) om uit te gaan van de publiekrechtelijke weg.

De doordecentralisatie heeft betrekking op de wijze waarop de gemeente voorzieningen voor Beschermd 
Wonen vormgeeft. Dit past beter bij het publiekrecht, dan het privaatrecht. De privaatrechtelijke weg is als 
alternatief niet per definitie uitgesloten. Wanneer via de publiekrechtelijke weg hetzelfde resultaat kan 



worden bereikt, dan moet die weg vanuit juridisch perspectief worden gevolgd.

Omdat er sprake is van intergemeentelijke samenwerking is vanuit juridisch perspectief de Wet 
gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Binnen de Wgr zijn de volgende alternatieve samenwerkingsvormen mogelijk:

1. Regeling zonder meer - Delegeren en mandateren is niet mogelijk.
2. Gemeenschappelijke orgaan - Geen rechtspersoonlijkheid, ongeleed bestuur.
3. Centrumgemeente - Deelnemers komen overeen dat bevoegdheden van een bestuursorgaan van de 

ene gemeente worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van de andere gemeente. Deze 
constructie is eenvoudiger te organiseren. Er hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet.

4. Bedrijfsvoeringsorganisatie - Rechtspersoonlijkheid, ongeleed bestuur beperkt tot uitvoering of 
bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college. Kent weinig beleidsvrijheid en is 
meer bedoeld als intergemeentelijke uitvoeringsdienst.

5. Openbaar lichaam - Rechtspersoonlijkheid, geleed bestuur. Kan zelfstandig optreden in het 
maatschappelijk verkeer. Zwaarste vorm binnen de Wgr met een Algemeen Bestuur (AB) én een 
Dagelijks Bestuur (DB).

Op basis van de randvoorwaarden die zijn meegegeven door de gemeenten over hoe de 
samenwerkingsvorm eruit moet komen te zien, is geconstateerd dat de centrumgemeenteregeling hier het 
best op aansluit. Dit betekent niet dat zwaardere samenwerkingsvormen zoals de bedrijfsvoeringsorganisatie 
en het openbaar lichaam zijn uitgesloten, maar deze passen minder goed bij de gewenste samenwerking.

Lichtere vormen, zoals de regeling zonder meer en het gemeenschappelijk orgaan zijn wel uitgesloten, 
doordat in deze twee vormen er enerzijds geen sprake is om bevoegdheden te delegeren en te mandateren 
en er anderzijds ook geen sprake is van een rechtspersoonlijkheid.

Externe communicatie
De centrumregeling en dit voorstel zijn in nauwe samenwerking met de regiogemeenten opgesteld. Het 
Wmo-lab heeft positief geadviseerd over het voorstel en onderschrijft het belang van de bovenregionale 
samenwerking.

Financiele paragraaf
1. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling stellen de financiële middelen, die zij vanuit de 

Rijksoverheid ontvangen voor de uitvoering van Beschermd Wonen, beschikbaar aan de 
centrumgemeente in één gezamenlijk budget. De taak wordt budgetneutraal uitgevoerd.

2. Indien er sprake is van een overschot, wordt deze gestort in de hiervoor ingestelde 
bestemmingsreserve.

3. De bovengrens van de bestemmingsreserve wordt periodiek beoordeeld aan de hand van een 
risicoanalyse.

4. Indien er sprake is van een resterend overschot, wordt deze aan de hand van de volgende 
verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten; de verdeelsleutel wordt gebaseerd op de 
in dat jaar geldende verdeling van de middelen die de deelnemende gemeenten ontvangen van de 
Rijksoverheid.

5. Indien er sprake is van een tekort wordt dit in eerste instantie gedekt met de reserve, tenzij de 
deelnemende gemeenten hier andere afspraken over maken.

6. De bestemmingsreserve mag niet negatief zijn.
7. Indien de reserve het tekort niet dekt, wordt het resterende tekort verdeeld over de deelnemende 

gemeenten. Als verdeelsleutel wordt de in dat jaar geldende verdeling van de middelen die de 
deelnemende gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid gehanteerd.

Voor de gemeente Dinkelland betekent dit dat de middelen die vanaf 2022 worden ontvangen als 
regiogemeente in verband met de decentralisatie van beschermd wonen, beschikbaar worden gesteld aan 
de centrumgemeente Enschede. Dit wordt met ingang van 2022 opgenomen in de begroting van de 
gemeente Dinkelland.



De te ontvangen Rijksbijdrage Beschermd Wonen is nog onbekend. Naar verwachting wordt dit bedrag in de 
decembercirculaire 2020 gepresenteerd.

Uitvoering
Nadat uw raad heeft besloten toestemming te geven, gaan we deze gemeenschappelijke regeling aan. De 
gemeenschappelijke regeling vervangt afspraken die op dit moment zijn vastgelegd in het convenant 
‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in Twente’ (april 2015) en het mandaatbesluit 
‘Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang regiogemeenten Enschede’ (maart 2019). Beide documenten 
worden hierop in de loop van 2021 aangepast.

Evaluatie
1. De werking van deze regeling wordt iedere twee jaar geëvalueerd.
2. De evaluatie wordt in samenwerking met de accounthouders door de centrumgemeente voorbereid. 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Dit voorstel geldt alleen voor de Gemeente Dinkelland. De gemeente Tubbergen maakt onderdeel uit van 
Centrumgemeente Almelo.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 24 november 2020
Nummer: 18 B 
Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Centrumgemeente Enschede Beschermd Wonen per 1 januari 
2022

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020, nr. 18 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 17 november 2020;

gelet op artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Het college toestemming te geven om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling 
Centrumgemeente Enschede Beschermd Wonen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


