
 

 
 

 
Wij hebben de ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan 
Beschermd Wonen Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 
ontvangen. Conform de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk binnen 6 
weken na besluitvorming van het college haar zienswijze kenbaar te maken. 
 
De raad van Heemstede heeft de ontwerpbegroting 2023-2025 behandeld in haar 
raadsvergadering van 24-5-2022. Middels deze brief informeren we u dat de raad 
de volgende zienswijze heeft: 
 

1.  Wij zijn verheugd dat de ontwerpbegroting laat zien, dat voor de periode 
2023-2025 voldoende middelen beschikbaar zijn om alle kosten van het 
GO BW te dekken en dat bovendien naar verwachting voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor innovatie.  

2. Zoals ook is aangegeven, is begin maart 2022 bekend geworden dat de 
invoering van de Wet woonplaatsbeginsel wordt uitgesteld voor 
Beschermd Wonen. Ook de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor 
Beschermd Wonen wordt uitgesteld. Omdat op dit moment niet bekend is 
tot wanneer er wordt uitgesteld en wat de eventuele gevolgen zullen zijn 
voor gemeenten, worden hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt. De 
financiële effecten van de ontwikkelingen worden, voor zover bekend, 
opgenomen bij de definitieve begroting en bij de voortgangsrapportage(s). 
Ons uitgangspunt blijft dat de benodigde kosten (zorgkosten, bijdrage aan 
GO BW en lokale uitvoeringskosten) binnen het beschikbare rijksbudget 
blijven.  

3. In de ontwerpbegroting zijn geen dotaties aan de reserve opgenomen. 
Ervan uitgegaan is dat de volledige rijksbijdrage nodig is voor 
uitvoeringskosten en zorgkosten, terwijl voorgaande jaren altijd sprake is 
geweest van overschotten. Verwachte meevallers zijn echter niet 
opgenomen in de ontwerpbegroting, omdat niet met zekerheid te zeggen is 
dat ze zich daadwerkelijk zullen voordoen. Wij begrijpen de keuze voor 
deze begrotingssystematiek, maar zien als risico dat de begroting 
onvoldoende aansluit bij de werkelijke situatie. Doordat er geen dotaties 
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Geacht bestuur, 



zijn aan de reserve en wel extra onttrekkingen, komt de reserve van het 
GO BW vanaf 2024 onder de afgesproken minimumgrens van € 5 miljoen, 
waardoor gemeenten vanaf 2024 (in theorie) middelen moeten reserveren 
om de reserve aan te zuiveren of dit als risico op moeten nemen in hun 
eigen begroting. Om onnodige reserveringen in de eigen middelen van 
Heemstede te voorkomen, is het van belang dat in (de toelichting bij) de 
definitieve begroting duidelijk wordt hoe de reserve van het GO zich naar 
verwachting zal ontwikkelen, wanneer rekening gehouden wordt met 
verwachte meevallers. 

4. In het GO BW is vastgelegd dat de eerste drie jaren het tekort van de 
centrumgemeente Haarlem op het budget voor maatschappelijke opvang 
wordt gedekt uit het GO BW. Het is van belang dat wij meer inzicht krijgen 
in de oorzaken van het tekort en de beheersmaatregelen die genomen 
worden om een verdere toename van het tekort tegen te gaan. Zodat de 
gemeenten samen goed invulling kunnen geven aan de afspraak om toe te 
werken naar een situatie in 2026, waarbij passende en goede zorg voor de 
MO-doelgroep gerealiseerd wordt binnen het budget dat daarvoor 
beschikbaar gesteld wordt door het Rijk.  

 
Wij verzoeken u deze zienswijze te verwerken in de definitieve begroting van het 
GO BW. 
 
Bij het opstellen van deze begroting wenst de gemeenteraad van Heemstede u 
veel succes toe. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer 023 5485868 of 14023 
met vermelding van zaaknummer 1009800.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 
De gemeenteraad van de gemeente Heemstede,  
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
Mw. C. Madern                 Mw. Mr. A. Nienhuis 
 
 



 

 
 

 

 

 


