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Beste raadsleden en duoburgerleden,

Tijdens de commissie Mens en Maatschappij van 12 september heb ik u toegezegd om voor de raadsvergadering nog
een toelichting te sturen vanwege het uitstel van de beëindiging van de centrumgemeenteconstructie. In deze brief zal ik
ingaan op dit uitstel, de financiële gevolgen en de verdere planning.
Uitstel naar 2022
Zoals ik in de commissie mondeling heb toegelicht, wordt de invoering van een nieuw objectief verdeelmodel én daarmee
de beëindiging van de centrumgemeente uitgesteld. In het raadsvoorstel was u al geïnformeerd overeen mogelijk uitstel
onder het kopje ‘actuele ontwikkelingen’. Op dat moment was er geen duidelijkheid over de uitkomsten hiervan. In de
brief die ik u op 28 november heb gestuurd over de prognose van de uitgaven voor beschermd wonen, geef ik aan dat op
6 december zou worden gesproken met de staatssecretaris over de invoering van een nieuw verdeelmodel. Dat gesprek
is inmiddels gevoerd. Hier is besloten dat de invoering van het nieuwe verdeelmodel wordt uitgesteld, maar ook dat Rijk
en gemeenten de inhoudelijke ambities blijven ondersteunen.
Het Plan van Aanpak West-Brabant West 2020 hebben we samen met de 6 gemeenten in onze regio opgesteld voordat
deze discussie speelde. Bovendien is met het Rijk afgesproken dat elke regio een regionaal plan opstelt en in 2017
vaststelt. Met dit plan voldoet onze regio aan deze verplichting. Aangezien de inhoudelijke ambities nog steeds door het
Rijk en gemeenten gedragen worden, doet uitstel geen afbreuk aan hetgeen in het plan staat.
Financiële gevolgen
Hierbij maak ik onderscheid tussen de huidige financiering en de toekomstige financiering. Over de huidige financiering
op basis van een historisch verdeelmodel en het nadeel dat onze regio daardoor ervaart, heb ik u op 28 november een
brief gestuurd. Hierin licht ik toe dat de prognose voor 2018 en verder een tekort laat zien, als gevolg van het historische
verdeelmodel voor beschermd wonen. We zijn dan ook met de regio een lobby gestart om dit tekort gecompenseerd te
krijgen. Kortheidshalve verwijs ik hiervoor naar deze brief.
Tijdens de commissie werd gevraagd naar de gevolgen van het uitstel voor onze financiële positie en de begroting. In
onze meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgenomen in de circulaires van het Rijk. Hierin is de
beëindiging van de centrumgemeenteconstructie nog niet opgenomen. Het Rijk verdeelt de budgetten voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen nog over de huidige centrumgemeenten. Pas als een nieuw objectief
verdeelmodel is vastgesteld, wordt een nieuwe verdeling over alle gemeenten verwerkt in de circulaire. In onze begroting
wordt dus ook voor 2020 en verder uitgegaan van de inkomsten en uitgaven als centrumgemeente. Pas als het Rijk de
nieuwe verdeling van de budgetten bekend maakt, zullen wij dat verwerken in de begroting. Het uitstel heeft daarom
geen effect op onze huidige begroting.
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Verder zijn in de commissie vragen gesteld over de financiële onzekerheid en risico’s vanaf 2020 (of vanaf 2022) na
beëindiging van de centrumgemeenteconstructie. In het raadsvoorstel is dit risico op neutraal gezet. Dat komt omdat er
nog wordt gewerkt aan het nieuwe verdeelmodel. We weten dus nog niet welk budget we gaan krijgen op het moment
dat de centrumgemeenteconstructie wordt beëindigd. Dat risico wordt ook benoemt in het Plan van Aanpak. Tegelijkertijd
is de verwachting dat wij meer middelen gaan ontvangen bij een objectief verdeelmodel ten opzichte van de huidige
historische verdeling. Op dit moment heb ik geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een groot financieel risico.
Bovendien is er voldoende ruimte om na bekendmaking van de budgetten inhoudelijke aanpassingen te doen. Dit is ook
zo opgenomen in het plan.
Verdere planning
Zoals ik in de commissie al heb aangegeven, was de tijd om de ambities uit het Plan van Aanpak te realiseren kort.
Dankzij het uitstel krijgen we meer tijd om dit samen beter voor te bereiden. Wat dat betreft is dit een voordeel. Daarbij
dringen gemeenten er wel bij het Rijk op aan om tijdig de budgettaire gevolgen kenbaar te maken, zodat er ook
voldoende tijd is om de budgetten en inhoudelijke ambities af te wegen.
In het Plan van Aanpak is opgenomen dat begin 2018 een implementatieplan opgesteld gaat worden. Dit zal ook worden
opgesteld met daarin alle stappen die gezet moeten worden om ons voor te bereiden op de beëindiging van de
centrumgemeenteconstructie. Vooral omdat het niet alleen gaat om overdracht van een deel van onze taken aan
regiogemeenten, maar ook een gezamenlijke inhoudelijke ambitie om kwetsbare inwoners nog beter te kunnen
ondersteunen. Het uitstel mag geen reden zijn om af te wachten. Sterker nog, zelfs als de centrumgemeenteconstructie
niet zou worden beëindigd, dan nog moeten de inhoudelijke ambities samen met de regiogemeenten opgepakt worden
vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare inwoners.
Uitstel betekent overigens niet dat we moeten afwachten met het realiseren van de inhoudelijke ambities tot 2022. Ook
als het budget en de verantwoordelijkheid bij de centrumgemeente blijft, kunnen we onze diensten verbeteren en nieuwe
ideeën invoeren.
Gevolg voor het raadsvoorstel
Het uitstel van de invoering van een objectief verdeelmodel en de beëindiging van de centrumgemeenteconstructie heeft
geen gevolgen voor het raadsvoorstel. De afspraak met het Rijk is nog steeds dat elke regio in 2017 samen een
regionaal plan vaststelt. De uitgangspunten en inhoudelijke ambities veranderen ook niet door het uitstel. Wel krijgen we
meer tijg om dit goed met elkaar voor te bereiden. Ik vraag u dan ook om de uitgangspunten van het Plan van Aanpak
West-Bŕabant West 2020 vast te stellen en in te stemmen met het raadsvoorstel.
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