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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 27 februari 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 13 februari 2017 

Nummer :  5 

Onderwerp :  Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen 

Bijlage(n) :  1.  Wijziging centrumregeling Beschermd Wonen 

2.  Raadsbericht 2017-2 Inloopvoorzieningen GGz 

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  Margot IJlst/gemeente Groningen 

   

Samenvatting :  Op basis van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen is 

het noodzakeli jk om de centrumregeling beschermd wonen 

en opvang aan te passen. Het doel is een centrumregeling 

die maximale flexibil iteit biedt, recht doet aan de dagelijkse 

praktijk en ruimte biedt voor wijzigingen in de uitvoering. Op 

basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet uw 

Raad toestemming verlenen aan de voorstelde wijzigingen 

van het college.  

 

In samenhang met de wijzigingen op de centrumregeling, 

volgt het vaststellen door het College van de vernieuwde 

aanpak van de inloopvoorziening GGz. Uw Raad wordt hier-

over geïnformeerd via bijgevoegde raadsbericht. De Inloop-

voorziening GGz is een algemene voorziening voor inwo-

ners met een psychiatr ische achtergrond. December 2015 is 

een nieuwe missie op inloopvoorziening GGz geformuleerd. 

Deze is besproken met de bezoekers van deze voorzienin-

gen. Op grond van hun wensen is een nieuwe aanpak voor 

de Inloopvoorziening GGz ontworpen.  

 

   

Voorgestelde beslissing :  1.  Toestemming te verlenen voor de door het college voor-

genomen wijziging, overeenkomstig de wetteli jke vereis-

ten; 

2.  kennis te nemen van het raadsbericht over de uitvoering 

van de Inloopvoorziening GGz zoals die per 1 januari 

2017 vorm krijgt . 

 

 

 Di t  bes lu i t  behoeft  goedkeur ing van Gedeputeerde Sta-

ten van de provinc ie Groningen  op grond van ar t ike l  21,  

eers te en tweede l id,  van de Wet a lgemene regels her in-

del ing. Het  bes lu i t  t reedt pas in werking a ls het is  goed-

gekeurd.  
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Aanleiding en doel    

Om maximale flexibil iteit te verkrijgen en de centrumregeling daarmee toekomstbestendig te 

maken, wordt de centrumregeling Beschermd Wonen en Opvang  Groningen aangepast.  

 

Kader     

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 

Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzij l,  Eemsmond, Groningen, Grootegast, 

Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, 

Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn werken op 

basis van de gemeenschappelijke regeling “Centrumregeling Beschermd Wonen en Opvang 

Groningen” samen, op het gebied van Beschermd Wonen, Opvang e n Inloopvoorziening 

GGz. In de regeling staat beschreven hoe de samenwerking vorm krijgt.  

 

De Centrumregeling Beschermd Wonen en Opvang Groningen is gebaseerd op de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  

 

In art.1 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke Regelingen staat dat de colleges van 

burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een 

regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Dit betekent dat om de 

Centrumregeling te wijzigingen, er toestemming nodig is van de Raad. Om deze 

toestemming te verkrijgen, legt het college de Raad een voornemen tot wijziging van de 

regeling voor. Als de raad de toestemming heeft verleend, dan zijn de wijzigingen ook 

daadwerkeli jk bekrachtigd. De gewijzigde regeling wordt dan gepubliceerd door de 

centrumgemeente Groningen.  

 

Argumenten en afwegingen     

De wijzigingen betreffen vooral de bepalingen rondom de Inloopvoorziening GGz. December 

vorig jaar is een nieuwe missie op inloopvoorziening GGz geformuleerd. Deze is besproken 

met de bezoekers van deze voorzieningen. Op grond van hun wensen is een nieuwe aanpak 

voor de Inloopvoorziening GGz ontworpen.  De uitgangspunten zijn:  

1. Aansluit ing bij het lokale/regionale domein, zelfontplo oiing en opnieuw participeren 

 staan voorop; 

2. Veil ige haven en ontmoeting;  

3. Inzet ervaringsdeskundigen;  

4. Geen indicatie, geen behandeling, wel signalering;  

5. Bereikbaar & een betere spreiding over de provincie;  

6. Bovenregionale voorziening voor vrouwen, jongeren en mensen met een ernstige 

 psychiatr ische aandoening;  

7. Provinciale toegankelijkheid.  

Het college vertrouwt erop dat met deze omvorming de inloopvoorziening GGz past bij de 

huidige ti jd.  

 

Verder zijn de bepalingen over het al dan niet  delegeren van Beschermd Wonen-taken aan 

andere gemeenten dan de centrumgemeente aangepast. Tot slot wordt in de gewijzigde 

regeling meer aandacht besteed aan hoe er gehandeld  wordt bij onder- dan wel 

overschrijding van het budget.  

 

Als de centrumregeling op bovenstaande punten niet wordt aangepast, dan voldoet deze 

niet meer aan de werkeli jkheid.  

 

Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Bezoekers van de inloopvoorziening GGz zijn nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van 

de nieuwe vorm van inloopvoorziening GGz. Bij het aanpassen van de centrumregeling zijn 

de andere gemeenten betrokken via hun juristen.  
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Financiële consequenties     

De gemeenten dragen naar rato van hun inwonertal bij in de kosten van bovenregionale in-

loopvoorziening GGz. Per inwoner wordt 0.27 eurocent in rekening gebracht. Binnen de in-

tergratie-uitkering Sociaal Domein is hiervoor dekking.  

 

Overige consequenties     

Het Dienstverleningshandvest wordt op een later t i jdstip aangepast. Het procesvoorstel om 

dit te realiseren is  nu nog in de maak. In het Dienstverleningshandvest worden nadere 

afspraken gemaakt over de uitvoering van de Centrumregeling.  

 

Haren, 3 januari 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


