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Onderwerp:

update Beschermd Wonen

Beste Raadsleden,
In april hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken van de Lobby voor het tekort op Beschermd Wonen.
Omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, sturen we u een nieuwe update.
Op 4 mei 2018 heeft toenmalig wethouder Kammeijer per brief staatssecretaris Blokhuis opgeroepen om tot een
oplossing te komen voor het financiële probleem bij Beschermd Wonen in de regio Bergen op Zoom.
Op 10 augustus heeft staatssecretaris Blokhuis gereageerd op deze brief. Deze brief van de staatssecretaris zit als
bijlage bij deze brief. Het belangrijkste punt uit de brief is dat dhr. Blokhuis de noodzaak voor een passende oplossing
onderschrijft en dat hij daarover met de minister van BZK in overleg gaat.
De oplossingsrichting die nu onderzocht wordt, is om de middelen voor compensatie te vinden in het gemeentefonds
middels de systematiek van loon- en prijsbijstellingen. Omdat het gemeentefonds onder de verantwoordelijkheid van de
minister van BZK valt, neemt de minister van BZK de definitieve beslissing over de aard en de omvang van de
compensatie.
Op dit moment liggen alle stukken die ons tekort onderbouwen bij het ministerie van BZK. Zij bestudeert deze stukken nu
en komt dan in overleg met ons (en het ministerie van VWS) tot een voorstel voor een oplossing. Ambtelijk is informeel
aangegeven dat het streven is dat deze oplossing dit najaar gereed is, zodat deze in de december-circulaire kan worden
meegenomen. We hebben dus nog geen concrete financiële toezegging gekregen, maar we zijn wel in constructief
overleg met de ministeries om tot een oplossing te komen.
Hoogachtend,
Wethouder A. Harijgens (mede) namens de wethouders zorg in onze centrumregio).

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164)245356
KvK 20169091

B nvBNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Gemeente Bergen oŗ Zoom

II III II Mill II III Mill II
118-064544

Reg datum

14/08/2018

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EG Den Haag

Gemeente Bergen op Zoom
T.a.v. wethouder de heer Harijgens
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM

DGLZ
DMO

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
Inlichtingen bij
van der Jagt, S.A. (Suzanne)
senior beleidsmedewerker

Datum
Betreft

f 0 AUG. 2016
Reactie op uw brief inzake Bestuurlijk overleg op 24 mei

Geachte heer Harijgens,
Op 8 mei jl. heb ik van uw voorganger, mevrouw Kammeijer, een brief ontvangen
ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg Toekomst beschermd wonen en
maatschappelijke opvang van 24 mei jl. Aanleiding voor haar brief was het
financiële probleem van de gemeente Bergen op Zoom op het beschermd wonen
dossier. Door verschillende partijen werd gezocht naar een oplossing. Mevrouw
Kammeijer vroeg mij in te grijpen in dat proces, omdat betrokken partijen in een
impasse terecht leken te komen.
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Inmiddels heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De VNG-delegatie heeft
aangegeven dat het niet gelukt is tot een oplossing voor de gemeente Bergen op
Zoom te komen en heeft mij gevraagd er een te vinden. Ik heb hierover contact
gehad met zowel de VNG als het ministerie van BZK. De VING heeft inmiddels een
brief verzonden aan de minister van BZK waarin zij haar vraagt een oplossing voor
het geconstateerde probleem te vinden. Ik onderschrijf deze noodzaak en ga met
de minister van BZK in overleg om tot een passende oplossing te komen. Zodra
hierover meer bekend is zult u hierover worden geïnformeerd.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
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