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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het proces bovenlokale samenwerking beschermd 
wonen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten u middels deze brief over het proces rondom de bovenlokale 
samenwerking beschermd wonen te informeren. 
 
Toelichting 
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 
voor acht regiogemeenten, waaronder Dinkelland, onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente 
Enschede. In 2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat tot en met 2021 
Enschede als centrumgemeente verantwoordelijk blijft voor de cliënten die gebruik van maken van 
beschermd wonen binnen deze acht regiogemeenten en daarvoor financiële middelen van het Rijk ontvangt. 
Per 2022 worden de regiogemeenten lokaal verantwoordelijk voor nieuwe cliënten uit hun eigen gemeente 
die zijn aangewezen op beschermd wonen. De gemeenten ontvangen hiervoor ook lokaal bijbehorende 
financiële middelen. Er is sprake van een ingroeipad waarbij stapsgewijs de middelen en de 
verantwoordelijkheid verplaatst zullen worden van de centrumgemeente naar alle regiogemeenten. 
 
De acht gemeenten die onderdeel uitmaken van de centrumgemeente Enschede hebben in 
oktober/november 2019 besloten om vanaf 2021 bovenlokaal samen te werken met betrekking tot de 
voorzieningen voor beschermd wonen. 
In onze vergadering van 1 oktober 2019 hebben wij besloten om: 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bovenlokaal te blijven organiseren vanaf 2021. 
Het gaat daarbij om de volgende voorzieningen: 
·        Beschermd Wonen All-Inclusive 
·        Beschermd Wonen Modulair 
 
Door bovenlokaal samen te werken: 
1. Bouwen we voort op de wijze waarop genoemde voorzieningen de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en 

hoe daarin binnen de centrumgemeenteregio is samengewerkt. Dit wordt over het algemeen als 

positief ervaren. 

2. Geven we vorm aan het op het juiste moment en op de juiste plek bieden van passende zorg en 

ondersteuning aan onze inwoners (conform de toekomstvisie van de commissie Dannenberg). 

 



3. Behouden en borgen we de benodigde kennis, expertise en ervaringen die de afgelopen jaren in de 

regio is opgebouwd. 

4. Ontstaat er de benodigde schaalgrootte en volume waarop we binnen de regio deze voorzieningen 

betaalbaar kunnen vormgegeven. 

 
Nadere afspraken inrichting bovenlokale samenwerking 
Omdat de gemeenten ervoor kiezen om bovenlokaal, samen de voorzieningen voor beschermd wonen te 
organiseren moeten er nadere afspraken worden gemaakt over de ‘vorm’ waarbinnen de bovenlokale 
samenwerking wordt georganiseerd. De acht gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat er in de loop 
van 2020 vervolgafspraken gemaakt moeten worden over de volgende punten: 
1. De acht gemeenten maken nadere afspraken over de wijze van samenwerken en de manier waarop 

de aansturing wordt ingericht. Dit is nu belegd bij de gemeente Enschede die hier vanuit haar rol als 

centrumgemeente invulling aan geeft. 

2. De acht gemeenten maken nadere afspraken over de spreiding van voorzieningen voor beschermd 

wonen binnen hun gemeentegrenzen. 

3. De acht gemeenten nemen in de tweede helft van 2020 een besluit over de wijze waarop middelen 

beschikbaar worden gesteld om bovenlokale voorzieningen te organiseren. De verwachting is dat 

medio 2020 gemeenten meer helderheid krijgen op het gebied van de financiële randvoorwaarden. 

4. Uitgangspunt hierbij is dat de voorzieningen voor beschermd wonen worden gefinancierd binnen de 

door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. 

5. De acht gemeenten maken nadere afspraken over de wijze waarop de toegang voor deze 

voorzieningen wordt vormgegeven. De toegang is nu belegd bij het CIMOT. CIMOT is een 

samenwerking tussen deskundigen uit o.a. de psychiatrie, verslavingszorg, opvang, wonen en de 

gemeenten (www.cimot.nl). 

6. De acht gemeenten maken nadere afspraken over hoe de verbinding tussen lokale voorzieningen, 

waaronder het Wmo-maatwerk verder kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd. 

 
Voor alle gemeenten geldt dat zij daarbij een lokaal proces van besluitvorming moeten organiseren. Dit geldt 
ook voor de gemeente Dinkelland. 
 
In de periode december 2019 tot en met begin februari 2020 heeft er ambtelijk (met de acht betrokken 
gemeenten) een eerste verkenning plaatsgevonden aangaande kaders en randvoorwaarden die van 
toepassing (kunnen) zijn op de vormgeving van de bovenlokale samenwerking per 2022. Deze kaders zijn 
hieronder weergegeven. 
 
Kaders bovenlokale samenwerking 
Solidariteit en vertrouwen vormen belangrijke uitgangspunten voor de bovenlokale samenwerking, waarbij 
de wijze waarop de afgelopen jaren al succesvol is samengewerkt het vertrekpunt is. Vanuit dat oogpunt 
wordt er veel waarde gehecht aan een overzichtelijk samenwerkingsconstruct, zonder teveel lagen, zodat er 
voldoende ambtelijke en bestuurlijke slagkracht blijft bestaan. 
De gemeenteraden hebben een rol in het vaststellen van de strategische kaders. Er zullen door de 
betrokken gemeenten ook (financiële) jaarplannen vastgesteld worden. De uitvoering van de taken, binnen 
deze kaders en plannen, kunnen bijvoorbeeld worden gemandateerd bij het samenwerkingsconstruct. 
 
De eerste verkenning leidt samengevat tot de volgende uitgangspunten: 
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; 
 
Redenerend vanuit deze uitgangspunten lijken de eerste contouren van de bovenlokale samenwerking zich 
af te tekenen. De centrumgemeente-constructie, zoals beschreven in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, lijkt goed aan te sluiten bij deze uitgangspunten. Daarbij is het logisch om te veronderstellen dat 
in dat geval, net als nu, de gemeente Enschede de rol van centrumgemeente vervult. 
Daarbij speelt ook mee dat in ieder geval tot 2026 Enschede rol van centrumgemeente voor de 
Maatschappelijke Opvang blijft vervullen. Hoewel deze constructie niet gebaseerd is op de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, maar op een aanwijzing als centrumgemeente, blijft hiermee het 

http://www.cimot.nl/


samenwerkingsconstruct voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang op elkaar aansluiten. 
Hiermee wordt de samenhang en de bestuurlijke aansturing van beide voorzieningen integraal vormgegeven. 
Aangezien er veel overlap zit tussen cliënten beschermd wonen en maatschappelijke opvang is dit wenselijk. 
 
Om nader te verkennen welke vorm van bovenlokale samenwerking het best aansluit bij wensen en 
belangen van de betrokken gemeenten is het belangrijk om de kaders met betrekking tot de aansturing, 
toegang, bovenlokaal beleid, inkoop en contractmanagement en financiering nader uit te werken. Deze 
uitwerking wordt door de gemeenten ambtelijk voorbereid.  
De besluitvorming hiervan volgt voor het college van B&W voor de zomer. De besluitvorming in de 
gemeenteraad vindt na de zomer plaats.  
Zie hiervoor de planning in de bijlage.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


