
GL VRAAG Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

1. Er is een financieel overschot. Er zal een innovatiefonds worden ingericht.
Nu zijn alle BW voorzieningen in Haarlem en tamelijk grootschalig.
Ziet u kansen om samen met bijv. Woningcorporaties, zorgaanbieders en particuliere initiatieven te 
komen tot kleinschaliger woonvormen met stevige ondersteuning dicht in de buurt?

Antwoord:
Dit punt is ook onderdeel van de dialoogfase tijdens de verwervingsprocedure voor Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Op korte termijn gaat de gemeente Heemstede in gesprek met een aantal zorgaanbieders en 
woningcorporaties om een eerste oriëntatie te doen welke mogelijkheden zij in Heemstede zien en 
of zij interesse hebben om een bijdrage hieraan te leveren. Op basis van die eerste oriëntatie kunnen 
vervolgstappen worden gezet.

2.In 2025 zal een evaluatie plaatsvinden van de financiële verdeling van de middelen.
Wil de gemeente Heemstede hier nu al pro-actief bepaalde aandachtspunten meegeven?

Antwoord:
Op pag. 7 van het raadsbesluit staat vermeld hoe we om willen gaan met de financiële risico’s: nauw 
monitoren, de vereveningsafspraken en blijven afstemmen met alle partners.
Ook is op pag. 7 aangegeven dat we alle kosten willen dekken uit de rijksbijdrage die we vanaf 2023 
ontvangen.

Daarnaast staat in de Gemeenschappelijke regeling vermeld bij artikel 22, lid 2:
Onderdeel van de evaluatie, bedoeld in lid 1, is in ieder geval:

a. de wijze waarop het GO Beschermd Wonen bijdraagt aan het belang waarvoor het is 
ingesteld en de kwaliteit van zijn taakuitvoering;

b. de kostenverdeling, bedoeld in artikel 14;
c. de afspraken over verevening, bedoeld in artikel 15;
d. de afspraken over het innovatiefonds, bedoeld in artikel 16;
e. de afspraken over reservering en het dekken van tekorten, bedoeld in artikel 17, waaronder 

specifiek de tekorten op het gebied van maatschappelijke opvang, bedoeld in artikel 17, 
derde lid onder b;

f. de governance van het GO Beschermd Wonen, waaronder de rollen en portefeuilleverdeling 
binnen het GO Beschermd Wonen, het voorzitterschap, sturing en verantwoording;

g. de samenstelling van het takenpakket van het GO Beschermd Wonen, en
h. de positionering van het URB.

Daarmee zien wij op dit moment geen reden om extra aandachtspunten mee te geven.

3. We begrijpen dat er twee wegen zijn waarlangs iemand in een BW-voorziening kan terecht komen.
- indicatiestelling door de gemeente (gemeente betaalt)
- indicatie door het CIZ. (Bekostiging door het Zorgkantoor vanuit WLZ.) Kan dit straks spanning 
opleveren?

Antwoord:
Via de aanbesteding willen we dit soort spanning voorkomen.
Daarnaast kan dit, als het zich voordoet, worden aangekaart tijdens de overleggen met het 
zorgkantoor.


