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Geachte leden en duoburgerleden,
Tijdens de commissievergadering M ens en Maatschappij van 10 september 2013 heb ik aan u toegezegd uw vraag over
de aanwijzing van onze gemeente als centrumgemeente schriftelijk te beantwoorden.
Allereerst wil ik benadrukken dat het om twee verschillende wettelijke taken gaat, die uiteraard wel verband met elkaar
houden.
Ten eerste de aanwijzing als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang.
In 1994 werden 48 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang aangewezen en 25 voor de verslavingszorg. Deze
gemeenten kregen hiervoor financiële middelen van de overheid.
Sinds 2001 zijn er43 centrumgemeenten die voorde maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de openbare
geestelijke gezondheidszorg financieel verantwoordelijk zijn voor hun regio. Het gaat om het werkgebied van de
gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht
Onze gemeente is via een algemene maatregel van bestuur van de minister aangewezen als centrumgemeente. Dit is
vastgelegd in het Besluit M aatschappelijke Ondersteuning (BM O) uit 2006. Het bieden van maatschappelijke opvang is
geregeld in prestatieveld 7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de verslavingszorg in prestatieveld 8 en de
openbare geestelijke gezondheidszorg in prestatieveld 9.
Ten tweede is er de aanwijzing als centrumgemeente voor de uitvoering van de dak -en thuislozenuitkering als onderdeel
van de Wet werk en bijstand.
Een persoon die niet beschikt over een adres waar hij ook woont, en ook niet 2/3 van de tijd bij vrienden, kennissen of
familie overnacht, kan een beroep doen op de dak -en thuislozenuitkering van de Wwb. De gemeente is in dat geval
verplicht aan de persoon een brief adres te verstrekken. In onze gemeente is dat het adres van de maatschappelijke
opvang, Zuid Oostsingel 45. Dat geeft geen automatisch recht op een overnachting. Dit geeft slechts recht op een
uitkering.
De aanwijzing van onze gemeente als centrumgemeente is ook vastgelegd via een algemene maatregel van bestuur van
de minister. Dit is dezelfde algemene maatregel van bestuur als de aanwijzing als centrum gemeente voor
maatschappelijke opvang.
Ik hoop hiermee uw vraag duidelijk te hebben beantwoord. Mocht JJ nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook contact
opnemen met de heer S. Verstraten, afdelingsmanager M aatschappelijke Ontwikkeling. Bereikbaar via telefoonnummer
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0164-277726 of e-mailadres S.P.M.Verstraten@bergenopzoom.nl. U kunt ook contact opnemen met de heer J.M.
Ansems, afdelingsmanager Sociale Zaken. Bereikbaar via telefoonnummer 0164-277456 of e-mailadres
J.M.Ansems@isd.bergenopzoom.nl.

