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Raadsvergadering d.d.  : 12 maart 2018 

 

Besluit nummer   : RB18.0015 

 

Onderwerp   : Plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 

"Thuis in de buurt" 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0110 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 23 januari 2018; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op 

19 februari 2018; 

 

besluit: 

 

 

1. Vast te stellen het Plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 "Thuis 

in de buurt" als richtinggevend document voor de komende jaren:  

 

a. Uitgangspunt is dat ook kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun 

wijk, buurt of dorp met adequate ondersteuning. Is toch maatschappelijke opvang of beschermd 

wonen nodig, dan is dit tijdelijk en gericht op herstel, stabilisatie en uitstroom.  

 

b. Prioriteiten voor de komende jaren zijn: 

- Vroegsignalering en preventie 

- Versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid 

- Steun en zorg op maat 

- Passende woonruimte in buurt of wijk 

- Werk en participatie  

- Bevorderen inclusieve samenleving 

- Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. 

 

c. De intentie van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, 

Schagen en Texel) is de huidige samenwerking te continueren en verder te versterken, en de 

kracht van de lokale gemeente optimaal te benutten. 
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2. De volgende financiële kaders vast te stellen:   

- De decentralisatie-uitkeringen die de centrumgemeente voor Beschermd wonen (BW) en 

Maatschappelijke opvang (MO) van het Rijk ontvangt, komen geheel ten goede aan de 

wettelijke verplichte taken voor BW en de MO-voorzieningen in de regio Kop van Noord 

Holland. Uitgangspunt is dat de inzet van middelen niet uitkomt boven de middelen die het Rijk 

beschikbaar stelt.  

- Voor BW geldt als richtlijn dat de centrumgemeente maximaal 3% aan ambtelijke capaciteit en 

uitvoeringskosten wordt besteed en minimaal 1 % van het budget aan nieuwe ontwikkelingen. 

- Tussen de centrumgemeente en regiogemeenten vindt halfjaarlijks afstemming plaats over de 

voortgang van de uitvoering en de besteding van de beschikbare middelen.  

- Voor zover er na het realiseren van de afgesproken prestaties middelen resteren of er tekorten 

blijken, worden deze verevend tussen regiogemeenten op basis van het aantal inwoners. 

- Jaarlijks wordt afgewogen of (in het geval er minder is besteed dan er beschikbaar is) en in 

hoeverre er middelen worden bestemd voor het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan. Op deze 

manier worden alleen middelen in een bestemmingsreserve opgenomen als daar ook een 

duidelijke bestemming aan is gekoppeld. Indien een reservering wordt gemaakt, wordt die 

beheerd door de centrumgemeente. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 12 maart 2018. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


