Het advies van de ASD.

Ongevraagd advies
De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van
daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen. Voorheen vond dit plaats
in Delft via Perspektief. Vanaf 1 januari 2015 verloopt de opvang via Centraal Onthaal in Rotterdam.
Vanuit maatschappelijke organisaties in onze gemeente zijn bij de ASD signalen binnengekomen dat
de opvang van daklozen nog niet goed was georganiseerd en dat er tegenstrijdige berichten werden
gegeven vanuit de gemeente Lansingerland en Centraal Onthaal. Het was bijvoorbeeld niet bij alle
betrokkenen bekend dat er naast de opvang van Centraal Onthaal (voor mensen met een
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek) ook opvang mogelijk was voor mensen die niet aan
deze criteria voldeden. Dit heeft bij diverse inwoners van Lansingerland tot problemen geleid.
Inmiddels zijn volgens de gemeente Lansingerland alle betrokkenen op de hoogte van de diverse
mogelijkheden voor de daklozenopvang en als er nog onduidelijkheden zijn, dan zijn er nu ook korte
lijnen tussen de gemeente Lansingerland en Rotterdam. Desondanks constateert de ASD in de diverse
gesprekken dat ruim één jaar na de invoering van de wijziging in centrumgemeente er toch nog
onduidelijkheden in de uitvoering en communicatie zijn. Voor de ASD aanleiding om dit ongevraagde
advies uit te brengen.

Inleiding
Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het Rijk voor
maatschappelijke opvang gebaseerd op objectieve criteria zoals aantal inwoners en aantal personen
dat behoort tot een sociaal zwakke groep. Daarnaast investeren de centrumgemeenten ook met eigen
middelen fors in de aanpak van de problematiek van dak- en thuislozen. Het Rijk heeft regels
opgesteld voor landelijke toegankelijkheid. Uitgangspunt hiervan is vastgelegd in artikel 20, zesde lid,
van de Wmo. Hierin wordt bepaald dat de voorzieningen op het terrein van maatschappelijke opvang
die door gemeenten worden bekostigd uit rijksmiddelen, toegankelijk zijn voor iedereen die in
Nederland woont. Het stellen van de voorwaarde dat iemand binding met de regio moet hebben om
te worden toegelaten tot maatschappelijke opvang brengt het risico met zich mee dat de landelijke
toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang in het gedrang komt, waardoor mensen tussen de
wal en het schip kunnen raken. Wethouders maatschappelijke opvang van de centrumgemeenten
hebben in hun overleg van 3 februari 2010 echter afgesproken dat alle centrumgemeenten gaan
werken met het uitgangspunt van landelijke toegang. Dit betekent dat de centrumgemeente waar een
cliënt zich aanmeldt verantwoordelijk is voor de opvang.
Als een inwoner van Lansingerland dakloos wordt dan zal hij / zij eerst binnen zijn eigen sociaal
netwerk moeten kijken of hij /zij onderdak kan krijgen.
Mocht er sprake zijn van verslavings- en/of psychiatrische problematiek dan kan men zich via de
gemeente melden bij Centraal Onthaal in Rotterdam. Zij zullen dan de inwoner opvang bieden.
Als er geen sprake is van verslavings- en/of psychiatrische problematiek en men kan nergens
onderdak vinden binnen het eigen sociaal netwerk dan kan men zich ook melden bij Centraal Onthaal
en dan wordt door middel van een intake bekeken of de betreffende persoon recht heeft op de aanpak
‘Preventie Dakloosheid’. Deze aanpak wordt alleen toegepast als men echt tijdelijk minder
zelfredzaam is en absoluut niemand heeft om onderdak te bieden. Vanuit de Preventie Dakloosheid
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worden dan de hulpvragen opgepakt met betrekking tot zelfredzaamheid, huisvesting, inkomsten et
cetera. Zowel de gemeente Rotterdam als de gemeente Lansingerland geven echter niet veel
ruchtbaarheid aan de mogelijkheid tot Preventie Dakloosheid, omdat dit voor uitzonderingsgevallen
geldt.
Wat betreft het verkrijgen van een uitkering wordt door de gemeente Rotterdam als centrumgemeente
en Centraal Onthaal een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Wmo- en de Participatiewet. In
principe moet ieder persoon binnen zijn eigen gemeente (in ons geval Lansingerland) een uitkering
aanvragen (Participatiewet) en als iemand in aanmerking komt voor opvang door Centraal Onthaal of
Preventie Dakloosheid dan krijgt die persoon deze ondersteuning vanuit Wmo.
De ASD heeft geconstateerd dat er regionale verschillen zijn in de opvang van daklozen. In Delft
(voorheen de centrumgemeente) kan iedereen zich aanmelden als dakloze en daarbij ook de
benodigde hulp krijgen. De toeleiding bestaat uit het bijhouden van een 10-dagenlijst om aan te tonen
dat iemand echt dakloos is. In centrumgemeente Rotterdam wordt direct opvang geboden, maar gaat
het in eerste instantie om mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die gebruik
kunnen maken van maatschappelijke opvang en bij hoge uitzondering mensen die niet in staat zijn
zich op eigen kracht te kunnen handhaven in de samenleving. Waarbij ‘eigen kracht’ geen objectieve
maatstaf is, hetgeen vaak wordt bepaald door een medewerker van de opvang. Het gevolg is dat
mensen die door scheiding, faillissement et cetera dakloos zijn geworden niet in aanmerking kunnen
komen voor maatschappelijke opvang en dus ook geen uitkering, zorgverzekering, ID-kaart et cetera
kunnen aanvragen.

Advies
Op basis van gesprekken met een aantal betrokkenen bij de opvang van daklozen komt de ASD tot de
volgende constateringen en bijbehorende adviezen:
1.

Gezien de toenemende mate waarin mensen zonder (O)GGZ problematiek dakloos worden is een
adequate daklozenopvang noodzakelijk. In de uitvoering zijn er helaas nog te veel
onduidelijkheden. De ASD adviseert om eenduidig (eventueel via een beleidsdocument) alle
medewerkers en partijen, betrokken bij de opvang van daklozen, duidelijk te maken welke
gemeente (centrumgemeente Rotterdam of Lansingerland) waarvoor verantwoordelijk is.
Door verschillende situaties uit te werken is het voor iedereen duidelijk op welke ondersteuning
een inwoner uit Lansingerland recht heeft. Mogelijke situaties zijn:


Welke gemeente is bijvoorbeeld verplicht om een uitkering te verstrekken aan een dakloze die
wordt opgevangen door Centraal Onthaal of Preventie Dakloosheid en van daaruit een
briefadres in Rotterdam krijgt. Daarmee wordt de dakloze officieel inwoner van Rotterdam en
zou in deze gemeente een uitkering moeten aanvragen. Echter, de gemeente Rotterdam
verwijst naar de Participatiewet waarin staat dat de gemeente waar de inwoner vandaan komt
verantwoordelijk is voor het verstrekken van een uitkering;



Welke gemeente moet een briefadres afgeven aan een dakloze als hij / zij dit niet binnen het
eigen sociaal netwerk kan verkrijgen;



Soms is er nog een grijs gebied over wie (welke gemeente) nu verantwoordelijk is voor de
opvang van degene die zich meldt als dakloze binnen de gemeente. Lansingerland onderzoekt

3 april 2016

ASD16.N.004 – Ongevraagd advies daklozenopvang

2/3

of de persoon zich niet bij een andere gemeente moet aanmelden. Zolang dat niet duidelijk is
blijft Lansingerland verantwoordelijk. Bij een overplaatsing zal een warme overdracht moeten
plaatsvinden zoals beschreven in de handreiking “Landelijke toegang maatschappelijke
opvang”;


Een dakloze zonder vaste woon- of verblijfplaats en/of een briefadres, maar wel tijdelijk
onderdak heeft bij vrienden of kennissen, kan zich niet bij een gemeente inschrijven omdat de
persoon officieel niet dakloos is. Hoe en bij welke gemeente kan de persoon dan, indien nodig,
een uitkering aanvragen en hoe verloopt de uitvoering?

2.

Het is van belang dat de toegangspartijen van de gemeente Lansingerland op de hoogte zijn van
wat er wel en niet mogelijk is binnen de gemeente en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
De ASD adviseert om via een periodiek overleg bovengenoemde zaken en ontwikkelingen met
elkaar te bespreken.

3.

Aangezien de wijziging in de centrumgemeente ruim één jaar geleden heeft plaatsgevonden
adviseert de ASD om de nieuwe situatie te evalueren. In de evaluatie moet ook worden
meegenomen hoe alle betrokkenen de verschillen ervaren in werkwijze en mogelijkheden voor
opvang in Delft en Rotterdam. De ASD is bereid om deel te nemen aan deze evaluatie.

4.

Tevens adviseert de ASD om (tijdelijke) opvang te bieden binnen Lansingerland als er geen plaats
is bij de daklozenopvang en Preventie Dakloosheid in de centrumgemeente. Gedacht kan worden
aan de opzet van een ‘zorghotel’ waar daklozen tegen betaling voor een bepaalde periode een
woning/kamer kunnen ‘huren’. Voor deze ‘crisisopvang’ zou de gemeente ook in gesprek kunnen
gaan met maatschappelijke partners als het Diaconaal Platform. Zij kunnen vaak mogelijkheden,
oplossingen en middelen bieden vanuit hun achterban.

5.

Het ontbreekt helaas nog aan eenvoudig toegankelijke en volledige communicatie over de
mogelijkheden voor opvang van daklozen aan onze inwoners. Op de website van de gemeente
Lansingerland staat onder Maatschappelijke Opvang zeer summiere informatie. In de Sociale
Wegwijzer staat Delft nog als centrumgemeente en wordt verwezen naar Perspektief. Ook
ontbreekt een verwijzing naar de factsheet Maatschappelijke Opvang van de gemeente
Lansingerland. De ASD adviseert om de informatie op de website zo snel mogelijk aan te passen
en tevens de mogelijkheden van Preventie Dakloosheid te benoemen.

6.

Als laatste adviseert de ASD om scherper toe te zien op het toepassen, door de centrumgemeente
Rotterdam, van de model-beleidsregels zoals beschreven in het onderzoeksrapport “Landelijke
toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang1”.

1

versie 2015 van het Trimbos-instituut
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De reactie van de gemeente op het advies.

- 
- 
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