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beleidsregels beschermd wonen

Geachte mevrouw Regouw,
Dank voor uw advies van 20 juni 2016 op het vaststellen van de beleidsregels beschermd
wonen.
De gemeente Doetinchem is centrumgemeente voor de Achterhoekse gemeenten op het
gebied van beschermd wonen. De samenwerking en de taken van de centrumgemeente
en de regiogemeenten zijn in 2014 vastgelegd in een convenant. Tevens heeft de
gemeente Bronckhorst de gemeente Doetinchem gemandateerd voor de uitvoering van
beschermd wonen in het algemeen mandaatbesluit 2016 van de gemeente Bronckhorst en
eerder in het mandaatbesluit 2015.
Uit navraag bij de VNG blijkt echter dat voor een juridisch correcte uitvoering elke
gemeente afzonderlijk ook de (regionale) beleidsregels beschermd wonen moet
vaststellen.

Beleidsregels Doetinchem
De beleidsregels beschermd wonen zijn destijds opgesteld door de gemeente Doetinchem
en zowel ambtelijk als bestuurlijk besproken met de regiogemeenten. Wij hebben de
beleidsregels van Doetinchem overgenomen en vastgesteld.
Om deze reden zijn de beleidsregels niet voorgelegd aan de participatieraad, omdat het
formaliseren en opnieuw vastleggen van reeds afgestemde regels gaat.
Wij begrijpen uw reactie, en zullen in de toekomst in dergelijke, afwijkende procedures uw
raad informeren.

Taak centrumgemeente
Wettelijk is de toegang en toewijzing voor beschermd wonen bij de centrumgemeente
belegd. Doetinchem ontvangt hien/oor ook de financiële middelen. Als er een
keukentafelgesprek plaatsvindt met een cliënt beschermd wonen van Bronckhorst, dan
willen wij dat er een consulent van Bronckhorst aanwezig is bij dit gesprek om de
ondersteuning vanuit een bredere context af te wegen.
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Toekomst beschermd wonen
Er is wetgeving in voorbereiding om beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar
alle gemeenten over te hevelen. Vanuit Bronckhorst is de insteek om de toegang en
toewijzing voor beschermd wonen dan lokaal plaats te laten vinden.
Horen van kinderen
Dit deel van uw advies is nog in behandeling, we onderzoeken hoe we dit vorm kunnen
geven. Hierover wordt u later ge'|'nformeerd.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.n|
tel. (0575) 75 O2 50.
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