2e financiële afwijkingenrapportage 2021
Sociaal domein
Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
Wijkteams (toegang)
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp

: Wmo Project Transformatieopgave Beschermd Wonen

Betreft

: FCL 46630505 / ECL 42910

Oorzaak afwijking:
Vanaf de decentralisatie in 2015 vervult Oss de centrumfunctie in de verplichte centrumgemeenteconstructie voor Beschermd Wonen in de regio Brabant Noordoost-Oost. Daarbij voert de gemeente
Oss regionaal de toegang, de inkoop en het beleid uit en ontvangt hiervoor via het gemeentefonds
rechtstreeks middelen van het Rijk.
Het Rijk heeft besloten taken m.b.t. Beschermd Wonen in 2022 en met ingang van 2023 de middelen
voor Beschermd wonen fasegewijs door te decentraliseren naar alle gemeenten en niet langer alleen
naar centrumgemeenten. In 2026 wordt geëvalueerd of dit ook gebeurt voor de Maatschappelijke
opvang (MO).
Om lokale gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO) in staat te stellen van start te
kunnen gaan met deze enorme transformatieopdracht heeft het regionaal bestuurlijk overleg (POHO
Wmo) en de centrumgemeente Oss besloten financiële randvoorwaarden te creëren door in totaal
€ 8,5 miljoen van de regionale reserve Beschermd Wonen voor deze opdracht aan de lokale gemeenten
in BNOO beschikbaar te stellen. Voor Uden (3x € 424K) en Landerd (3x € 158K) samen gaat het in de
periode 2021-2023 om totaal ruim 1,7 mln. euro (incidenteel). In 2019 hebben de gemeenten ook al
een bijdrage uit deze regionale reserve ontvangen; voor de gemeente Uden was dat € 285K.
Het College heeft op 5 oktober 2021 besloten de ontvangen en de nog te ontvangen middelen van de
centrumgemeente Oss in het kader van de transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen beschikbaar
te houden voor het doel waar het voor verkregen is: de transformatieopgave (doordecentralisatie) Wmo
Beschermd Wonen en hiertoe uw gemeenteraad voor te stellen deze middelen toe te voegen aan een
nieuw te vormen “ Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen”. Dit geeft Uden en Landerd
(Maashorst) de ruimte om e.e.a. concreet uit te werken in een lokaal projectplan Transformatieopgave
Wmo Beschermd Wonen (inclusief begroting) gebaseerd op o.a. de “Regionale Ontwikkelagenda
Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid”. De gemeente
Landerd neemt een vergelijkbaar besluit over het Landerdse deel van de middelen.

Incidenteel / structureel UITGAVEN
(in euro’s)
2021
285.000 N

2022
424.000 N

2023

2024

2025

2024

2025

424.000 N

424.000 N

Incidenteel / structureel INKOMSTEN
(in euro’s)
2021
285.000 V
424.000 V

2022
424.000 V

2023
424.000 V

