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OPLEGGER 

 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Inregelen convenant landelijke toegankelijkheid inclusief beleidsregels  
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Tjolina Proost 
Eenheid Sturing 
E-mail t.proost@regiogv.nl 
Kenmerk 19.0010009 
Datum 8 april 2019 

 
Voorstel 
Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Vaststellen van het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke 

Opvang inclusief nieuwe model-beleidsregels. 

Voorstel 2.  Te besluiten de model-beleidsregels vast te stellen en bekend te maken, over 

te nemen in de eigen gemeentelijke regelgeving en te implementeren.  

Voorstel 3.  De burgemeester verleent volmacht aan de portefeuillehouder 

maatschappelijke opvang om het Convenant inclusief nieuwe model-

beleidsregels te ondertekenen.  

Voorstel 4.  De algemeen directeur van de gemeente Hilversum te mandateren  uitvoering 

te geven aan de bevoegdheid van de landelijke toegankelijkheid voor 

maatschappelijke opvang volgens het bepaalde uit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) 2015 en bijgaand Mandaatbesluit.  

 
Behandeling 
Datum Overleg Doel Conclusie 
16-04-19 Klankbordgroep Sociaal 

Domein 
Adviseren  

02-05-19 Directie-overleg Vaststellen  
23-05-19 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen  
Juni 2019 Lokaal vaststellen in 

college 
Vaststellen  

 
Toelichting 
Beknopte toelichting 
In lijn met de Wmo 2015 zijn de landelijke beleidsregels en het convenant voor de toegang van de 

maatschappelijke opvang aangepast. Dit moet leiden tot landelijk afgestemde, tijdige en 

toegankelijke opvang en ondersteuning voor daklozen.  Dit voorstel beoogt vaststelling van dit 

convenant door alle Regiogemeenten en implementatie van de landelijke beleidsregels in 

gemeentelijk beleid. Tevens wordt de gemeente Hilversum gemandateerd om aan de bevoegdheid 

van de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang uitvoering te geven. De gemeente 

Hilversum werkt in de praktijk al volgens de beleidsregels.       

 
Bijlage(n) 
Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Voorstel inregelen Convenant Landelijke Toegangelijkheid Maatschappelijke 
Opvang inclusief nieuwe model-beleidsregels   

Bijlage 2.  Convenant Landelijke Toegangelijkheid Maatschappelijke Opvang inclusief 
nieuwe model-beleidsregels   

 
  

t.proost
Getypte tekst
Akkoord

s.chaara
Getypte tekst
Akkoord

s.chaara
Getypte tekst
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Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Inregelen Convenant Landelijke Toegangelijkheid Maatschappelijke Opvang 

inclusief nieuwe model-beleidsregels   

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Tjolina Proost 

Eenheid Sturing 

E-mail T.proost@regiogv.nl  

Kenmerk 19.0010009 

Datum 29 maart 2019 

 

Voorstel 

1. Vaststellen van het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang inclusief 

nieuwe model-beleidsregels. 

2. Te besluiten de model-beleidsregels vast te stellen en bekend te maken, over te nemen in de 

eigen gemeentelijke regelgeving en te implementeren.  

3. De burgemeester verleent volmacht aan de portefeuillehouder maatschappelijke opvang om het 

Convenant inclusief nieuwe model-beleidsregels te ondertekenen.  

4. De algemeen directeur van de gemeente Hilversum te mandateren  uitvoering te geven aan de 

bevoegdheid van de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang volgens het 

bepaalde uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en bijgaand Mandaatbesluit.  

 

Kernboodschap 

In lijn met de Wmo 2015 zijn de landelijke beleidsregels en het convenant voor de toegang van de 

maatschappelijke opvang aangepast. Dit moet leiden tot landelijk afgestemde, tijdige en toegankelijke 

opvang en ondersteuning voor daklozen.  Dit voorstel beoogt vaststelling van dit convenant door alle 

Regiogemeenten en implementatie van de landelijke beleidsregels in gemeentelijk beleid. Tevens 

wordt de gemeente Hilversum gemandateerd om aan de bevoegdheid van de landelijke 

toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang uitvoering te geven. De gemeente Hilversum werkt in 

de praktijk al volgens de beleidsregels.       

 

Aanleiding 

Op basis van de Wmo 2015  dienen gemeenten onderdak en begeleiding verschaffen aan diegenen 

die daarin zelf niet  kunnen voorzien en zich ook niet kunnen handhaven in de samenleving. Mensen 

die behoren tot deze doelgroep hebben daarbij de mogelijkheid om zich tot iedere gemeente te 

wenden (landelijke toegang). Om hier handen en voeten aan te geven en eenduidig handelen van 

gemeenten te organiseren, zijn er in 2014 op nationaal niveau model-beleidsregels opgesteld, die 

gaan over criteria bij (acute) opvang en het hersteltraject daarna. Deze regels zetten echter het 

criterium regiobinding voorop bij de beoordeling van toegang tot maatschappelijke opvang, wat niet in 

lijn is met de Wmo 2015. Volgens de wet mag iemand namelijk niet geweigerd worden, omdat er geen 

binding is met de gemeente waar de persoon zich meldt of gebrek is aan capaciteit. Het schuren 

tussen de wet en de beleidsregels leidde tot veel onduidelijkheid tussen gemeenten waar daklozen de 

dupe van werden en jaarlijks leiden tot negatieve berichtgeving over gemeenten, die zich niet zouden 

houden aan de wet. Zo ook onze gemeenten, in het bijzonder gemeente Hilversum, begin dit jaar. In 

2018 zouden namelijk een aantal daklozen zijn afgewezen wegens capaciteitsgebrek zonder het 

bieden van een alternatief.  

 

Het afgelopen jaar heeft de VNG daarom samen met een begeleidingsgroep van gemeenten de 

model-beleidsregels uit 2014 aangepast. Bij de evaluatie van de regels en bijbehorende nieuwe 

werkwijze was onze regio ambtelijk betrokken, waarbij afstemming heeft plaatsgevonden met de 

contactpersonen voor de opvang van de uitvoeringsdiensten over de werkbaarheid daarvan. Hieruit 

bleek dat wij – sinds implementatie van de 24/7 beveiliging - al werken volgens de nieuwe 

mailto:T.proost@regiogv.nl
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beleidsregels en de uitwerking daarvan alleen een verfijning betekent van onze werkwijze. Het enige 

wat wij als regio nog officieel moeten regelen is een mandaat voor de gemeente Hilversum om de 

toegang tot de opvang ook rechtmatig uit te voeren. Daarbij zouden de Hilversumse beleidsregels 

moeten worden aangepast aangezien deze nog uitgaan van de oude beleidsregels uit 2014.   

 

Doel 

Landelijk afgestemde, tijdige, rechtmatige en toegankelijke opvang en ondersteuning organiseren voor 

daklozen.  

 

Argumenten 

Voorstel 1 t/m 3:  vaststellen en implementeren convenant inclusief nieuwe model-beleidsregels  

- Hiermee sluiten we ook in beleid aan op de Wmo 2015 en conform onze huidige doeltreffende 

en doelmatige werkwijze. Overname in beleidsregels en implementatie is enkel voor 

Hilversum van toepassing bij mandatering door de andere gemeenten.  

- Worden rechthebbende daklozen niet langer de dupe van onduidelijkheid tussen gemeenten 

over verantwoordelijkheden; 

- Wordt de uniformiteit van de uitvoering van de toegang tot maatschappelijke opvang en de 

duidelijkheid voor betrokkenen bevorderd; 

- Hoeven bestuurders van centrumgemeenten zich in 2020 niet opnieuw te verantwoorden voor 

onvoldoende uitvoering van de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang; 

- Kan de aandacht landelijk gericht worden op de capaciteitsvraagstukken, veranderende 

populatie, door- en uitstroom in plaats van op het feit dat gemeenten zich niet houden aan de 

wet.  

 

Voorstel 4: De algemeen directeur van de gemeente Hilversum mandateren voor  uitvoering van de 

bevoegdheid van de Landelijke Toegankelijkheid voor Maatschappelijke Opvang volgens het 

bepaalde uit de Wmo 2015  conform bijgaand Mandaatbesluit.  

- De huidige, goed werkende uitvoeringspraktijk vraagt om een officieel mandaat van de andere 

regiogemeenten voor de beoordeling van de toegang door de uitvoeringsdienst van de 

gemeente Hilversum.   

 

Kanttekeningen 

Afwijzing van dit voorstel heeft als gevolg dat we niet kunnen voldoen aan de landelijke verwachting 

om voor de zomer deze beleidsregels te hebben ingeregeld en daarmee de weg vrij te maken voor 

een landelijke discussie over de knelpunten, waar onze gemeenten tegenaan lopen.  

 

Financiën 

Geen financiële consequenties. 

 

Uitvoering 

Geen gevolgen. Onlangs is er nog een bijeenkomst geweest met de contactpersonen van de 

uitvoeringsdiensten over de landelijke toegang en wat dit betekent voor de (aanscherping van de) 

werkwijzen van en overdracht tussen de opvang en de diverse uitvoeringsdiensten.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 – Huidige werkwijze toegang maatschappelijke opvang in een notendop  

Bijlage 2 - Concept Mandaatbesluit  

Bijlage 3 - Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang inclusief beleidsregels  
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Bijlage 1 - Huidige werkwijze toegang maatschappelijke opvang in een 
notendop 
 
Momenteel dragen gemeenten van binnen (en buiten bij gebrek aan opvangcapaciteit aldaar) de regio 

mensen zonder (vaste) verblijfplaats en gebrek aan steunend netwerk warm over aan de 

maatschappelijke opvang in Hilversum. Bij acute dakloosheid biedt de opvang deze persoon onderdak 

en kijkt samen met hen naar de meest geschikte regio voor re-integratie. Bij twijfel wordt dit besproken 

met de aandachtsfunctionarissen van de uitvoeringsdienst van de gemeente Hilversum, die tevens op 

de hoogte zijn van alle cliënten die in de opvang verblijven. Bij het meeste kans op herstel in onze 

regio wordt de cliënt aangemeld bij de uitvoeringsdienst van de gemeente Hilversum die vervolgens 

de toegang beoordeeld en daarbij al dan niet (nogmaals) afstemt met de opvang en andere 

gemeenten. Bij toelating krijgt de cliënt een briefadres en uitkering van de gemeente Hilversum.  
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Bijlage 2 - concept Mandaat- en machtigingsbesluit Landelijke Toegang 
Maatschappelijke Opvang    
 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente …., en de burgemeester van gemeente 
…., ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft; 
 
Gelet op: 
 
het bepaalde in de Hoofdstukken 2 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015,  
 
het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,  
 
Overwegende dat: 
 

- Daklozen adequate en tijdige opvang met begeleiding moeten krijgen conform artikel 1.2.1.c 
Wmo 2015 en het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang, 

- Aan gemeenten opdracht is gegeven zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning 
waaronder maatschappelijke opvang, indien de betrokkene de thuissituatie heeft verlaten, niet 
in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, of hulp van andere 
personen uit zijn sociale netwerk, te handhaven in de samenleving, 

- In de praktijk regionaal uitvoering wordt gegeven aan het zorgdragen voor maatschappelijke 
opvang waaronder de toegang bij de Centrumgemeente Hilversum, vanwege overwegingen 
van doeltreffendheid en doelmatigheid  

  
Besluiten:  

 
1. De uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in  Hoofdstuk 2 Maatschappelijke 

ondersteuning (artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.5, de artikelen 2.3.8. tot en met 2.4.3) en 
Hoofdstuk 5 Gegevensverwerking (artikel 5.1.1) van de Wmo 2015, uitsluitend voor zover het 
betreft het binnen de wettelijke kaders toegang verlenen tot de in artikel 1.2.1.c van de Wmo 
2015 bedoelde opvang, te mandateren respectievelijk machtiging te verlenen  besluiten te 
nemen, respectievelijk feitelijke handelingen te verrichten, aan de algemeen directeur van de 
gemeente Hilversum: 

2. Ten aanzien van de uitoefening van de onder 1. vermelde bevoegdheden de navolgende 
voorschriften vast te stellen.  

 
Artikel 1 Algemeen 
Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens 
wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van 
Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen. 
 
Artikel 2  Verantwoordelijkheid 
De uitoefening van de bevoegdheden in mandaat vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid 
van het college van burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 3  Reikwijdte mandaat  
1. De verlening van de bevoegdheden in mandaat geschiedt in de ruimste zin des woords.  
2. De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de 
voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluiten 
en het verrichten van feitelijke handelingen. 
3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met 
inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van de artikelen 10:3 en 
10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
 
 
 Artikel 4  Ondertekening 
1. In de ondertekening van besluiten dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is 
genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: 
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“namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente X, 
de algemeen directeur van de gemeente Hilversum, 
 
handtekening en naam” 
 
Artikel 5  Ondermandaat 
1. Ondermandaat is toegestaan.  
2. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit door de oorspronkelijke gemandateerde. De 
oorspronkelijke gemandateerde blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde 
bevoegdheden.  
4. Bij ondermandaat geschiedt de ondertekening op de wijze als bepaald in artikel 4, waarbij voor 
gemandateerde ontvanger de naam en functie van de ondergemandateerde moet worden ingevuld. 
 
Artikel 6 Citeertitel 
Het Mandaatbesluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit en machtigingsbesluit Landelijke Toegang 
Maatschappelijke Opvang.  
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Het Mandaatbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt een dag na bekendmaking in 
werking.  
 
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
X op 
 
 

 



Convenant Landelijke 
Toegankelijkheid

Maatschappelijke Opvang
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De commissie Zorg Jeugd en Onderwijs van de VNG is op 14 februari 2019  akkoord gegaan met het maken 

van afspraken tussen alle gemeenten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor de landelij-

ke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang nemen, via  dit door de VNG in overleg met gemeenten 

opgestelde convenant   

Gemeenten die het convenant hebben ondertekend verplichten zich daarmee om de model-beleidsregels uit 

het convenant in hun eigen beleid te incorporeren en te laten vaststellen. 

Door het ondertekenen van deze tekst verklaren de colleges van alle gemeenten akkoord te zijn met het 

volgende:

De colleges van de gemeenten zijn, overwegende dat de Wmo bepaalt dat de maatschappelijke opvang in 

Nederland toegankelijk is voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen, van mening 

• dat zij ieder verantwoordelijk zijn voor het beleid in hun gemeente;

• dat alle gemeenten er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat deze wettelijke landelijke toegankelijk-

heid voor de maatschappelijke opvang in Nederland is gewaarborgd;

• dat het onwenselijk is dat inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang worden afgewezen 

voor toegang tot eerste opvang in een gemeente, zonder dat duidelijk is in welke gemeente zij wél 

aanspraak op toegang kunnen maken.

De colleges van de gemeenten spreken af dat  zij voor de uitvoering van de landelijke toegankelijkheid de 

volgende model-beleidsregels willen hanteren: 

Model- Beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de 
maatschappelijke opvang voor ingezetenen van Nederland1

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

a. college: college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente] of [het college van de 

centrumgemeente [naam centrumgemeente], namens het college van burgemeester en wethouders 

van [naam gemeente] of [het dagelijks bestuur van [naam regionaal samenwerkingsverband van 

gemeenten bestaand uit de gemeenten [namen gemeenten] welke gezamenlijk zorgdragen voor 

maatschappelijke opvang]. 

b. regio: een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke gezamenlijk zorgdragen voor 

maatschappelijke opvang in de betreffende regio.

c. maatschappelijke opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten 

en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, niet zijnde personen die de 

thuissituatie hebben verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld;

d. melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;

e. sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie 

onderhoudt;

f. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

g. woonplaats: de gemeente waarvan de cliënt het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is 

ingeschreven als ingezetene in de zin van de Wet basisregistratie personen. 

Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven 

hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede andere wet- en regelge-

ving. 

Artikel 2. Melding en (eerste) opvang

1. Een behoefte aan maatschappelijke opvang kan door of namens een cliënt bij het college worden 

gemeld.

2. In die situaties waarin terstond maatschappelijke opvang noodzakelijk is, beslist het college onverwijld tot 

verstrekking van een voorziening maatschappelijke opvang in afwachting van de uitkomst van het in artikel 

1 Het is juridisch gezien niet mogelijk om landelijk gemeentelijke (beleids-)regels vast te stellen. Vandaar dat hier de term model-beleids-
regels wordt gehanteerd. Landelijke toegankelijkheid vereist echter wel afspraken waar alle gemeenten zich aan houden. Dit wordt 
geregeld doordat alle gemeenten het convenant ondertekenen, de regels uit dit model overnemen in de gemeentelijke regelgeving en 
implementeren.
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3 bedoelde onderzoek en de aanvraag van de cliënt. 

3. Indien het college niet onverwijld maatschappelijke opvang kan bieden waar dit wel terstond noodzakelijk 

is, treft het college maatregelen om onverwijld op een andere wijze of in een andere gemeente of regio 

tijdig te voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

Artikel 3. Onderzoek

1. Het college vergewist zich met de cliënt wat de woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van 

dakloosheid.

2. Indien het college vaststelt dat de cliënt, voor het ontstaan van dakloosheid, woonachtig was in een 

bepaalde gemeente of regio, niet zijnde de [naam gemeente en/of naam regio] en hierover overeen-

stemming heeft met de bepaalde gemeente of regio kan het college de uitvoering van het onderzoek 

overlaten aan de bepaalde gemeente of regio, waarbij bij overdracht van eventuele informatie artikel 4 lid 

4 van toepassing is.

3. Indien het college de woonplaats van de cliënt voor het ontstaan van dakloosheid niet vaststelt of kan 

vaststellen, dan wel de uitvoering van het onderzoek niet wenst te laten uitvoeren door de gemeente of 

regio zoals bedoeld in lid 2 voert het college het onderzoek uit. Dit geldt ook indien het college niet tot 

overeenstemming komt met de in lid 2 bedoelde gemeente of regio. 

4. Indien het college het onderzoek zelf uitvoert, kan zij de in lid 2 bedoelde gemeente of regio verzoeken 

om informatie ten behoeve van het onderzoek aan te leveren. 

5. Het college onderzoekt in welke gemeente of regio een traject in de maatschappelijke opvang de 

grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt. 

6. Het college betrekt bij dit onderzoek in elk geval de wens van de cliënt. Verder dient het college ook in 

elk geval bij het onderzoek te betrekken:

a. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting 

vergroten, zoals een sociaal netwerk welke een positieve invloed heeft of kan hebben op de zelfred-

zaamheid en participatie van de cliënt, en/of bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs van 

de cliënt en/of lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten. 

b. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting 

verkleinen, zoals een sociaal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 

zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten van de cliënt en/of 

maatregelen die opgelegd zijn aan de cliënt. 

7. Indien, gedurende het onderzoek, blijkt dat een traject in de maatschappelijke opvang mogelijk of 

waarschijnlijk in een andere gemeente of regio de grootste kans van slagen heeft, dan betrekt het college 

deze gemeente bij het onderzoek. 

8. Het onderzoek, zoals bedoeld in lid 3, wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken 

uitgevoerd, tenzij er redenen zijn, buiten de invloed van het college, die dit onmogelijk maken. 

9. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksverslag. 

10. Indien het college, conform lid 2, de uitvoering van het onderzoek overgedragen heeft aan een bepaalde 

gemeente of regio, dan vergewist het college zich van de uitkomsten van het onderzoek. 

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens

1. Indien het college, op grond van het in artikel 3 lid 5 bedoelde onderzoek, van oordeel is dat de kans van 

slagen van een traject groter is in een andere gemeente of regio, dan neemt het college - in overleg met 

de cliënt - contact op met die andere gemeente of regio. 

2. Deelt de andere gemeente of regio het oordeel van het college, zoals bedoeld in lid 1, dan vindt de 

overdracht van de cliëntgegevens én de cliënt onverwijld plaats. Dit tenzij met de andere gemeente 

of regio wordt overeengekomen dat het bijdraagt aan de kans van slagen van een traject, dat deze 

overdracht later plaatsvindt. 

3. Tot aan het moment van daadwerkelijke overdracht van de cliënt blijft het college maatschappelijke 

opvang bieden, dan wel blijft het college andere maatregelen treffen om op een andere wijze te voorzien 

in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

4. Het college draagt bij de overdracht alle noodzakelijke informatie over de cliënt, waaronder het 

onderzoeksverslag, over aan de andere gemeente of regio, in overleg met de cliënt. 

5. Het college maakt met de andere gemeente of regio en de cliënt voorts concrete afspraken over:

• de datum van overdracht;

• welke aanbieder de cliënt maatschappelijke opvang, dan wel andere ondersteuning die in de behoefte 
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van de cliënt aan maatschappelijke opvang voorziet, zal bieden in de andere gemeente of regio;

• hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding plaatsvindt. 

6 Indien de cliënt weigert medewerking te verlenen aan de in lid 2 bedoelde overdracht, kan het college 

overgaan tot weigering van de aanvraag tot een voorziening maatschappelijke opvang. 

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten

1. Bij verschil van mening tussen het college en de andere gemeente of regio over de vraag welke gemeente 

of regio verantwoordelijk is voor het bieden van maatschappelijke opvang aan de cliënt spant het college 

zich maximaal in om tot een oplossing te komen. 

2. Indien het college én de andere gemeente of regio niet tot een oplossing komen, kan het college het 

geschil voorleggen aan de commissie geschillen landelijke toegankelijkheid.

3. In afwachting van het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie blijft het college een 

voorziening maatschappelijke opvang bieden, dan wel op andere wijze voorzien in de behoefte van de 

cliënt aan maatschappelijke opvang.

4. Het college volgt in het geschil het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie. 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregels treden in werking op [datum]. 

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke 

opvang [naam gemeente of regio]. 

 

 

 

Aldus ondertekend door de wethouder,

met instemming van het College van Burgemeester en Wethouders

 

 

 

 

Plaats     Datum       Naam wethouder
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Bijlage 1. Toelichting op de model-beleidsregels landelijke toegankelijkheid 
maatschappelijke opvang 

Inleiding

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn ook de voorzieningen voor maatschappelijke 

opvang2 opgenomen. 

De maatschappelijke opvang is ‘landelijk toegankelijk’. Dat betekent dat een ingezetene van Nederland in 

aanmerking komt voor een voorziening maatschappelijke opvang (in eerste instantie) te verstrekken door het 

college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten en niet in staat is 

zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.3 Op deze manier wordt de veiligheid geborgd voor 

personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving. 

Aanvankelijk werd de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang onder de Wmo 2015 uitgevoerd 

op basis van een convenant en handreiking inclusief modelbeleidsregels uit 2014. Uit 4 herhaalde onderzoe-

ken naar de landelijke toegankelijkheid o.a. in  2017 is gebleken dat deze afspraken onjuistheden bevatten, 

waaronder het hanteren van regiobinding als criterium bij de toegang. Om die reden zijn in 2018 zijn nieuwe 

model-beleidsregels ontwikkeld en uitgebreid met een werkinstructie en een stroomdiagram. 

De nieuwe model-beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang zijn juridisch getoetst 

bij en door gemeenten en adequaat bevonden. Bij het vormgeven van de (model)-beleidsregels is getracht 

zo dicht mogelijk te blijven bij de gehanteerde begrippen van de Wmo 2015 zelf, de modelverordening Wmo 

(van de VNG) en de hierboven beschreven werkwijze. In deze beleidsregels legt het college vast op welke 

wijze de gemeente (of de centrumgemeente of een andere rechtspersoon gemandateerd door de gemeente) 

omgaat met de bevoegdheid van de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang. Beleidsregels 

moeten als zodanig worden vastgesteld en bekendgemaakt door de gemeente (artikel 3:42 Algemene wet 

bestuursrecht). 

De VNG commissie is op 14 februari 2019 akkoord gegaan met het convenant inclusief de nieuwe model-be-

leidsregels om een gezamenlijke, eenduidige en concrete uitvoering en toepassing van deze ‘landelijke 

toegankelijkheid’ van de maatschappelijke opvang te bewerkstelligen binnen de kaders van de Wmo 2015.

In de Wmo 2015 is de opdracht aan gemeenten verwoord om zorg te dragen voor de maatschappelijke 

ondersteuning4 (waaronder maatschappelijke opvang)5. Volgens de Wmo 2015 is elke gemeente, tot welke 

een ingezetene van Nederland zich wendt, verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang.6 

Dit indien de cliënt de thuissituatie heeft verlaten, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke 

hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenle-

ving.7 

Vanuit het oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheid8, maar ook omdat de rijksmiddelen voor 

maatschappelijke opvang tot in elk geval 1-1-2021 zijn belegd bij de zogenaamde centrumgemeenten wordt 

in de praktijk regionaal uitvoering gegeven aan het zorgdragen voor de maatschappelijke opvang, waaronder 

veelal de toegang daartoe.9 

In een aantal regio’s heeft dat geleid tot het mandateren van o.a. de toegang tot de maatschappelijke 

opvang aan de centrumgemeente of een regionaal toegangsorgaan. Door in de model-beleidsregels telkens 

te spreken van gemeente (of het regionale samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor 

2 Maatschappelijke opvang betreft “onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten (…) en niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.” (artikel 1.1.1 Wmo 2015).

3 “Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, 
bestaande uit (...) c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft 
verlaten (…)” (artikel 1.2.1 lid b,c Wmo 2015 ).

4 “Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.” (artikel 2.1.1 lid 1 Wmo 2015).
5 “Maatschappelijke ondersteuning: (…) bieden van (…) opvang” (artikel 1.1.1 lid 1 Wmo 2015).
6 In spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waarin terstond opvang noodzakelijk is, (…), beslist het college na een 

melding als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid [Wmo 2015] onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in 
afwachting van de uitkomst van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2 en de aanvraag van de cliënt.

7 “Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, 
bestaande uit (...) c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft 
verlaten (…)” (artikel 1.2.1 lid b,c Wmo 2015 ).

8 “De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen 
is.”(artikel 2.6.1 Wmo 2015).

9 Op dit moment betreft dat regionale samenwerkingsverbanden waarbij een veelal grotere gemeente in een regio als centrumgemeente 
door de rijksoverheid is aangewezen.
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maatschappelijke opvang) wordt het wettelijk uitgangspunt (elke gemeente verantwoordelijk) verbonden met 

de regionale praktijk en uitvoering en ontstaat er ruimte voor een adequate toepassing. De model-beleidsre-

gels belemmeren de voortzetting van deze praktijk dan ook niet. 

Dit laat onverlet dat elke gemeente (al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in de betreffende 

regio) ook in de praktijk er zorg voor draagt dat dakloosheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. Elke 

gemeente heeft immers de verantwoordelijkheid om inwoners die dat nodig hebben uit de eigen gemeente 

te ondersteunen en hulp te bieden bij het op eigen kracht handhaven in de samenleving. 

In de model-beleidsregels gaat het over hoe te handelen nadat een cliënt zich wendt tot een gemeente (dan 

wel een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor maatschappelijke opvang) 

voor maatschappelijke opvang. De model-beleidsregels beschrijven de gewenste stappen van gemeenten 

(dan wel samenwerkingsverbanden van gemeenten welke zorgdragen voor maatschappelijke opvang) bij het 

toepassen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. Deze werkwijze is vervolgens 

schematisch weergegeven in een stroomschema (bijlage III). 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in de Wmo 2015 opgenomen definities, processen en termijnen zijn kader stellend voor de uitvoering 

van de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. Deze definities, processen en termijnen zijn in 

deze toelichting en de model-beleidsregels niet herhaald, tenzij het voor de leesbaarheid en helderheid van 

belang werd geacht. Door eerst maatschappelijke opvang te bieden, en dan te kijken naar ‘waar de meeste 

kans van slagen is op een succesvol traject’ voldoet de werkwijze aan de wettelijke kaders. Het gaat hier over 

de landelijke toegankelijkheid van ‘maatschappelijke opvang’, zoals in de Wmo 2015 gedefinieerd. Dit laat 

overigens wel de ruimte aan gemeenten om op andere wijze te voorzien in de behoefte van de cliënt aan 

onderdak en begeleiding. 

Beoogd is met de model-beleidsregels en bijlagen enerzijds concrete handvatten en anderzijds de gewenste 

ruimte voor ‘maatwerk’ in de uitvoering te bieden, zoals ook bedoeld in de Wmo 2015.  De bruikbaarheid is 

door een uitvoeringstoets gewaarborgd.

Artikel 2. Melding en (eerste) opvang

Alle gemeenten dragen er (al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in de betreffende regio) zorg 

voor dat personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven 

in de samenleving, zich kunnen melden bij de gemeente voor maatschappelijke opvang. De melding kan 

worden gedaan door of namens de cliënt. 

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdraagt voor 

maatschappelijke opvang) tot welke iemand zich heeft gewend voor maatschappelijke opvang is in eerste 

instantie verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang. Gemeenten (dan wel het regionaal 

samenwerkingsverband van gemeenten welke zorgdragen voor maatschappelijke opvang) bieden altijd 

maatschappelijke opvang als het gaat om personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn 

zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Maatschappelijke opvang wordt in elk geval geboden 

in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. 

Daarbij is het van belang dat er voldoende maatschappelijke opvang in de gemeente (dan wel binnen de 

regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) beschikbaar is, dusdanig dat de maatschap-

pelijke opvang direct kan worden geboden. 

Tegelijk is de praktijk in een aantal gemeenten (dan wel regio’s maatschappelijke opvang) dat er een situatie 

kan ontstaan dat maatschappelijke opvang tijdelijk niet kan worden geboden. Als er door omstandigheden 

tijdelijk geen plaats in de maatschappelijke opvang kan worden geboden, zoekt de gemeente (dan wel 

het regionaal samenwerkingsverband waar de gemeente onderdeel van uitmaakt en dat zorgdraagt voor 

maatschappelijke opvang) tot welke de cliënt zich heeft gewend samen met de cliënt direct een tijdelijk 

passend alternatief, dusdanig dat de cliënt in elk geval direct (tijdelijk) onderdak en begeleiding wordt 

geboden in de betreffende gemeente (of in de regio waar de gemeente onderdeel van uitmaakt en die 

zorgdraagt voor maatschappelijke opvang). 

De verantwoordelijkheid voor het bieden van maatschappelijke opvang hoeft niet altijd te betekenen dat 
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in de betreffende gemeente (of in de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) zelf 

deze maatschappelijke opvang wordt geboden. De maatschappelijke opvang kan ook worden geboden in 

een gemeente waarmee de betreffende gemeente regionaal samenwerkt in het kader van maatschappelijke 

opvang, dan wel kan door de betreffende gemeente (of door het regionaal samenwerkingsverband 

maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tijdelijk in een andere regio beschikbaar worden 

gesteld. Ook kan een alternatief voor maatschappelijke opvang worden gebonden, maar in elk geval 

dusdanig dat wordt voorzien in de geconstateerde ondersteuningsbehoefte aan onderdak en begeleiding. Dit 

kan dus ook een alternatief zijn welke meer aansluit bij de geconstateerde ondersteuningsbehoefte. N.B. Het 

gaat in deze fase om de begeleiding tijdens de onderzoeksperiode. 

Ook kan de gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband waartoe de gemeente behoort en 

welke maatschappelijke opvang biedt), waartoe iemand zich heeft gewend erin slagen direct (dezelfde dag) 

tot overdracht van de cliënt te komen naar een andere gemeente of regio, waardoor maatschappelijke 

opvang kan worden geboden in die andere gemeente of regio.

Artikel 3. Onderzoek

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband waartoe de gemeente behoort en welke 

zorgdraagt voor maatschappelijke opvang), waartoe de cliënt zich heeft gewend, gaat vervolgens eerst met 

de cliënt na wat de woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van dakloosheid. De woonplaats is hierbij 

de gemeente de gemeente waar de cliënt het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is ingeschreven 

als ingezetene in de zin van de Wet basisregistratie personen.. Ingeval de woonplaats niet op grond van de 

onderdelen wet basisregistratie personen kan worden vastgesteld wordt de plaats van het werkelijke verblijf 

van de cliënt op het moment van de melding gehanteerd als ‘woonplaats’. 

Indien wordt vastgesteld wat de woonplaats was van de cliënt vóór het ontstaan van dakloosheid, wordt 

de uitvoering van het onderzoek in beginsel overgedragen aan deze gemeente van herkomst (dan wel het 

regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke opvang waartoe de gemeente van herkomst behoort). In 

beginsel mag van de gemeente van herkomst verwacht worden dat zij hiertoe bereid en in staat is. 

Indien de woonplaats niet vastgesteld kan worden of er geen overeenstemming is met de gemeente van 

herkomst voert de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tot 

welke de cliënt zich heeft gewend, het onderzoek zelf uit. Dit is ook het geval indien de gemeente (dan wel 

de regio maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) tot welke de cliënt zich heeft gewend het 

onderzoek niet wenst over te dragen aan de gemeente van herkomst. 

Indien de gemeente tot welke de cliënt zich heeft gewend het onderzoek zelf uitvoert, kan zij de gemeente 

waar de cliënt woonachtig was voor het ontstaan van dakloosheid verzoeken om informatie ten behoeve 

van het onderzoek aan te leveren. Dat kan bijv. op basis van de in bijlage II opgenomen onderzoeksvragen. 

In het belang van een voorspoedig onderzoek mag van de betreffende gemeente verwacht worden dat zij 

zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de onderzoeksperiode van 2 weken antwoorden geeft op de 

gestelde vragen. 

De gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband maatschappelijke opvang waartoe de gemeente 

behoort) die het onderzoek uitvoert onderzoekt vervolgens met de cliënt in welke gemeente (dan wel in 

welke regio) een traject in de maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen 

in beginsel het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam 

herstel) van de cliënt. Bij het onderzoek betrekt de gemeente (dan wel het regionaal samenwerkingsverband 

maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) in elk geval de wens van de cliënt. Ook andere 

factoren die de kans van slagen van een traject naar verwachting vergroten, zoals een sociaal netwerk welke 

een positieve invloed heeft of kan hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt, bestaand werk 

en/of dagbesteding en/of onderwijs van de cliënt en lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten 

dienen daarbij betrokken te worden. Overigens hoeft het feit dat de cliënt werk, dagbesteding of onderwijs 

heeft in een bepaalde gemeente (of regio) geen reden te zijn om ook opgevangen te worden in de betreffen-

de gemeente (of regio). Ook hierbij kan reistijd redelijk en acceptabel zijn. Ook dient in het onderzoek te 

worden betrokken of er factoren zijn in een gemeente (of regio) die de kans van slagen van een traject naar 

verwachting verkleinen, zoals een sociaal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 

zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten en/of justitiële maatregelen 

die opgelegd zijn aan de cliënt. De onderzoeksvragen die in het onderzoek gesteld kunnen worden zijn 

concreet uitgewerkt in bijlage 3. 
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In het belang van de cliënt dient het onderzoek zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken 

uitgevoerd te worden. Dit is ook van belang voor de gemeente (dan wel voor de regio maatschappelijke 

opvang waartoe de gemeente behoort), welke gedurende het onderzoek de cliënt maatschappelijke opvang 

biedt. Er kunnen redenen zijn waardoor het onderzoek niet afgerond kan worden binnen 2 weken. 

Indien er – gedurende het onderzoek – een gemeente (dan wel een regio) naar voren komt waarbij een traject 

in de maatschappelijke opvang mogelijk of waarschijnlijk de grootste kans van slagen heeft, dan wordt deze 

gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe deze gemeente behoort), betrokken bij het 

onderzoek. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek blijft echter bij de gemeente (dan wel bij de regio 

maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort), welke het onderzoek uitvoert. De uitkomsten 

van het onderzoek worden, door de gemeente (dan wel door het regionaal samenwerkingsverband 

maatschappelijke opvang waartoe de gemeente behoort) welke het onderzoek uitvoert vastgelegd in een 

onderzoeksverslag, zoals de Wmo 2015 ook voorschrijft. Dit onderzoeksverslag kan overigens bondig zijn om 

administratieve lasten zo veel als mogelijk te voorkomen. 

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens

Indien de kans van slagen van een traject groter wordt geacht in een andere gemeente (dan wel in een 

regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort), neemt de gemeente (dan wel de regio 

maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort), welke het onderzoek uitvoert, contact op met die 

andere gemeente.10 Dit in overleg met de cliënt, wat niet hoeft te betekenen dat er overeenstemming is met 

de client. 

Deelt de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de kans 

van slagen van een traject het grootst wordt geacht deze conclusie, dan stelt deze gemeente (dan wel de 

regio maatschappelijke opvang waar die gemeente bij hoort) direct maatschappelijke opvang beschikbaar, 

zodat ‘warme’ overdracht tussen de betrokken gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang 

waartoe de gemeenten behoren) ook snel kan plaatsvinden. Uitstel van deze overdracht is alleen mogelijk 

indien de gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe de gemeenten behoren) overeen-

komen dat het bijdraagt aan de kans van slagen van een traject, dat deze overdracht later plaatsvindt. 

Ook voor de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar de 

kans van slagen van een traject het grootst wordt geacht betekent de verantwoordelijkheid voor het bieden 

van maatschappelijke opvang niet noodzakelijk dat in de betreffende gemeente (dan wel de regio maatschap-

pelijke opvang waartoe die gemeente behoort) zelf de maatschappelijke opvang wordt geboden. De 

maatschappelijke opvang kan eventueel ook door de gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang 

waartoe die gemeente behoort) waar de kans van slagen van een traject het grootst wordt geacht tijdelijk in 

een andere regio beschikbaar worden gesteld. Ook kan een alternatief voor maatschappelijke opvang worden 

aangeboden, maar in elk geval dusdanig dat wordt voorzien in de geconstateerde ondersteuningsbehoefte 

van onderdak en begeleiding van de cliënt. 

Tot aan het moment dat de overdracht van de cliënt is gerealiseerd blijft de gemeente (dan wel de regio 

maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) tot welke de cliënt zich oorspronkelijk heeft 

gewend verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang, dan wel blijft die gemeente (dan wel 

de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) verantwoordelijk maatregelen te treffen 

om op een andere wijze te voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

Bij de ‘warme’ overdracht wordt alle noodzakelijke informatie over de cliënt overgedragen tussen de 

gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoren), waaronder het 

onderzoeksverslag. Dit uiteraard binnen de wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens en in overleg met 

de cliënt. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt is vormvrij. 

Ook worden er tussen de gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten 

behoren) concrete afspraken gemaakt over de datum van overdracht, welke aanbieder zal voorzien in 

de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding 

plaatsvindt. Dit zodat er, vóór de overdracht, zekerheid is over de wijze waarop in de andere gemeente of 

10 Om dit te faciliteren heeft de VNG een lijst met contactpersonen landelijke toegankelijkheid per centrumgemeente. Er wordt onderzocht 
hoe deze informatie beter ontsloten kan worden ten behoeve van bereikbaarheid buiten kantooruren.
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regio tegemoet gekomen zal worden aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. ‘Warme’ overdracht vindt 

plaats dusdanig dat de cliënt zo min mogelijk hinder ondervindt hiervan. 

Verder is belangrijk te onderkennen dat de gemeenten (dan wel regio’s maatschappelijke opvang waartoe die 

gemeenten behoren) personen zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen inschrijven in de Basisregistratie 

Personen (BRP) op een zogenaamd ‘briefadres’. De gemeente dient in die situatie afspraken te maken met 

een ’briefadresgever’ (bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang) of kan zelf optreden als 

’briefadresgever’.11 

 

Indien de cliënt weigert medewerking te verlenen aan de overdracht, kan de gemeente tot welke de cliënt 

zich heeft gewend (dan wel een toegangsorgaan welke het mandaat heeft om te beslissen over aanvragen 

voor maatschappelijke opvang van de betreffende gemeente) overgaan tot weigering van de aanvraag 

tot een voorziening maatschappelijke opvang met verwijzing naar de uitkomst van het onderzoek, waarin 

gemotiveerd kenbaar is gemaakt dat de kans op een succesvol traject groter in een andere gemeente of regio 

is. Ook kan de gemeente vervolgens het bieden van maatschappelijke opvang beëindigen. Desgewenst kan 

de cliënt in bezwaar (en daarna eventueel beroep) gaan tegen het besluit van de gemeente. 

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten 

Bij verschil van mening tussen gemeenten (dan wel tussen regio’s maatschappelijke opvang waartoe die 

gemeenten behoren) proberen de gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe 

die gemeenten behoren) onderling tot een oplossing te komen. Als de gemeenten (dan wel de regio’s 

maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoren) niet tot een oplossing komen, dan kan het geschil 

worden voorgelegd aan de  commissie geschillen landelijke toegankelijkheid.12 

 

In afwachting van het oordeel van de commissie wordt dan de maatschappelijke opvang voortgezet bij de 

gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeente behoort) waar maatschappe-

lijke opvang in eerste instantie al werd geboden. Ook kan op andere wijze langer voorzien worden door die 

gemeente (dan wel de regio maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten behoort) in de behoefte van 

de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

De bij het geschil betrokken gemeenten (dan wel de regio’s maatschappelijke opvang waartoe die gemeenten 

behoren) volgen het oordeel van de commissie bij de te nemen gemeentelijke toekenningsbesluiten. 

 

11 Nadere informatie is te vinden in de circulaire BRP en briefadres (zie https://www.rvig.nl/documenten/circulaires/2016/11/01/circulaire-
brp-en-briefadres).

12 Voor de taak en werkwijze van de commissie landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt 
verwezen naar: https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/
commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang

https://www.rvig.nl/documenten/circulaires/2016/11/01/circulaire-brp-en-briefadres
https://www.rvig.nl/documenten/circulaires/2016/11/01/circulaire-brp-en-briefadres
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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Bijlage 2: Onderzoeksvragen

De gemeente (of regio) die het onderzoekt uitvoert, onderzoekt in welke gemeente (of regio) een traject 

in de maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste 

kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt. De 

volgende aspecten a t/m e dienen in elk geval daarbij aan de orde te komen. Daarbij is van belang dat de 

onderzoeksresultaten zo veel mogelijk gestaafd worden met feiten (waar mogelijk met schriftelijke bevestigin-

gen)om tot een gemotiveerd besluit te komen. 

a  Wens van de cliënt

• Heeft de cliënt een wens waar (in welke gemeente of regio) hij opgevangen wil worden?

• Welke argumenten heeft de cliënt waarom een traject in de betreffende gemeente of regio van zijn of 

haar wens de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan de 

zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt?

b  Sociaal netwerk

• Wie behoren tot het sociale netwerk (zijnde personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie 

de cliënt een sociale relatie onderhoudt) en waar wonen zij? 

• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een positieve invloed heeft of kan hebben op 

de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (“ondersteunend netwerk”)?  Waaruit bestaat de onder-

steuning, nu en in de toekomst? Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio eraan bij dat deze 

invloed in belangrijke mate wordt benut?

• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op 

de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (“negatief netwerk”)? Welke negatieve invloed heeft 

dit sociaal netwerk naar verwachting op de cliënt en in welke mate? Draagt een traject in een bepaalde 

gemeente of regio er naar verwachting aan bij dat deze invloed wordt voorkomen of in belangrijke mate 

wordt beperkt? 

c  Bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs

• Is er sprake van bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs in een bepaalde gemeente of regio? 

• Zo ja, bij welke werkgever, aanbieder van dagbesteding of onderwijs is dit, en voor hoeveel dagen per 

week? 

• Per welke datum is cliënt hiermee gestart, en per wanneer eindigt contract, opleiding etc.? 

• In welke mate draagt dit werk/dagbesteding/onderwijs naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te 

worden gewaarborgd? 

d  Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten

• Is er sprake van lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten? 

• Zo ja welke? Wanneer zijn deze trajecten gestart, en met welke frequentie is er contact? 

• Welke aanbieders of zorgverleners zijn daarbij betrokken?

• Indien het gemeentelijke ondersteuning of hulp betreft: welke gemeente heeft hiertoe een toekennings-

beschikking verleend?

• In welke mate draagt deze hulpverlening/ondersteuning naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te 

worden gewaarborgd? 

• Wat is de visie van de huidige betrokken hulpverlening in welke gemeente een traject in de maatschappe-

lijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan 

de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt?

e  Actuele criminele activiteiten en/of maatregelen

• Is er sprake van actuele politie- of justitiecontacten in die zin dat er recent sprake was of is van criminele 

activiteiten? In hoeverre kan dit aangetoond worden? Is client bekend bij een Veiligheidshuis? 

• Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio naar verwachting eraan bij dat criminele activiteiten 

worden voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt? 

• Is er sprake van maatregelen die zijn opgelegd aan de cliënt (justitieel, zoals contact- of gebiedsverboden 

waarmee rekening gehouden moet worden? 
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Bijlage 3 Stroomschema landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

 

 

Iemand meldt zich bij een 

gemeente of regio voor 

maatschappelijke opvang  

Is er sprake van noodzaak tot maatschappelijke opvang? 

Dan altijd eerste opvang bieden (door gemeente of regio waar cliënt zich meldt)  

In beginsel onderzoek door gemeente of regio waar cliënt het jaar voorafgaand aan  de 

dakloosheid hoofdzakelijk was ingeschreven als ingezetene volgens BRP  

Onderzoek: waar is kans van slagen van een traject het grootst? 

(o.a. wens cliënt, aanwezigheid sociaal netwerk, werk/onderwijs/dagbesteding, bestaande 

hulpverlening, criminaliteit, maatregelen) 

Verblijf in gemeente of regio tot welke de 

cliënt zich heeft gewend biedt grootste 

kans op duurzaam herstel--> 

continueren onderdak en begeleiding in 

gemeente van melding  

Grootste kans op duurzaam herstel in andere 

gemeente of regio-->  

warme overdracht naar en voortzetten 

onderdak en begeleiding in andere gemeente 

of regio  

Blijvend verschil van mening gemeenten? 

Dan: commissie geschillen Landelijke toegankelijkheid 
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