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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het aangaan van de Centrumregeling Enschede
Beschermd Wonen, het aangaan van een Dienstverleningsovereenkomst Centrumgemeenteregeling
Samenwerking Beschermd Wonen en het vernieuwen van het convenant Samenwerken aan Beschermd
Wonen, opvang en zorg. Om daarmee invulling te geven aan de opgave om beschermd wonen en
Maatschappelijke Opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten:
1.
De gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling Enschede Beschermd Wonen’ op grond van artikel
1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2023 aan te gaan.
2.
De Dienstverleningsovereenkomst Centrumgemeenteregeling Samenwerking Beschermd Wonen
vanaf 2022 aan te gaan (met uitzondering van de financiële bepalingen).
3.
De financiële bepalingen in de dienstverleningsovereenkomst vanaf 2023 in te laten gaan.
4.
Het mandaatbesluit ‘Mandaatbesluit Beschermd Wonen en opvang regiogemeenten Enschede’ per
2022 in te trekken en het ‘Mandaatbesluit Opvang Regiogemeenten Enschede’ vast te stellen en per 1
januari 2022 in werking te laten treden.
5.
In te stemmen met het vernieuwde convenant Samenwerken aan Beschermd Wonen, opvang en zorg
en deze vanaf 2022 in te laten gaan.
6.
Uw raad hierover te informeren met deze raadsbrief.
Toelichting
Centrumregeling Beschermd Wonen
Op 24 november 2020 heeft u toestemming verleend aan het college om de gemeenschappelijke regeling
Centrumregeling Enschede Beschermd Wonen aan te gaan. De gemeenteraden van Enschede, Borne,
Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal hebben eind 2020 hetzelfde besluit genomen.
Na toestemming van de gemeenteraad is het aangaan van de centrumregeling een collegebevoegdheid.
Met het besluit dat is genomen op 22 november jl. om vanaf 1 januari 2023 de Centrumregeling Enschede
Beschermd Wonen aan te gaan geven we daar invulling aan.
In eerste instantie stond de ingangsdatum van de regeling gepland op 1 januari 2022. Maar door uitstel van
de invoering van het gewijzigde verdeelmodel is de financiële decentralisatie beschermd wonen ook
uitgesteld.
Met het aangaan van de centrumregeling geven we op een toekomstbestendige wijze invulling 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 sociaalmaatschappelijke 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.
Dienstverleningsovereenkomst
In het proces om te komen tot de centrumregeling is door de acht gemeenten uitvoerig nagedacht over hoe
we in de regio beschermd wonen voor onze inwoners willen vormgeven en hoe we invulling willen geven aan
de samenwerking en welke taken er belegd worden bij de centrumgemeente. Zoals genoemd vindt de
financiële decentralisatie pas plaats vanaf 2023. We zijn van mening dat de dienstverleningsovereenkomst
een goede inhoudelijke basis is onder de samenwerking. Deze dienstverleningsovereenkomst gaat daarom,
met uitzondering van de financiële bepalingen, in vanaf 1 januari 2022. Deze komt overeen met de data
waarop de toegang tot beschermd wonen gepositioneerd wordt binnen de gemeente Enschede.
Het in laten gaan van de dienstverleningsovereenkomst maakt dat het mandaatbesluit dat door de zeven
overige regiogemeenten genomen was voor zowel beschermd wonen als de opvang vanaf 2022 bijgesteld
moet worden naar alleen de opvang. Dit is in gang gezet.
Vernieuwd convenant samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg
Door de wijzigingen die er plaatsvinden met betrekking tot beschermd wonen vanaf 2022 (start van de
inhoudelijke decentralisatie beschermd wonen) verandert de samenwerking en veranderen de afspraken in
de centrumgemeenteregio’s en daarmee ook in heel Twente. Het Twents convenant ‘Samenwerken aan
beschermd wonen, opvang en zorg’ bevatte ook afspraken over beschermd wonen die nu per
centrumgemeente (Almelo en Enschede) vastgelegd zijn (bijvoorbeeld in de dienstverleningsovereenkomst).
Dat is reden om het convenant te vernieuwen en vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan.
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.
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