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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 19 augustus 2021  

     

Onderwerp: Doordecentralisatie 

Maatschappelijke zorg per 1 

januari 2023 

   

 

*Z0390C1B6E9* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 19 augustus 2021, nr. Z/21/121622/248669; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 11 oktober 2021; 

gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, sub b. van de Gemeentewet;  

b e s l u i t: 

1. De volgende financiële middelen op te nemen in de programmabegroting 2023 en conform de 

beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan Beschermd wonen 

of Maatschappelijke opvang, verslavingszorg of bemoeizorg:  

i.  Financiële middelen voor bestaande cliënten Beschermd wonen die hiervoor vanaf 

2023 volgens door de colleges van B&W vast te stellen verdeling vanuit 

centrumgemeente Leiden worden overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel); 

ii. Financiële middelen voor nieuwe cliënten Beschermd wonen die de gemeente 

rechtstreeks vanuit de Rijksoverheid ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel); 

iii. Financiële middelen voor Maatschappelijke opvang / verslavingszorg / OGGZ die 

hiervoor vanaf 2023 door de colleges van B&W vast te stellen verdeling vanuit 

centrumgemeente Leiden worden overgedragen. 

 

2. Het college van B&W opdracht te geven om met de andere gemeenten in Holland Rijnland 

samenwerkingsafspraken te maken over: 

i. De wijze waarop Rijksmiddelen voor bestaande cliënten Beschermd wonen (vanuit 

historisch budget) over de gemeenten verdeeld worden in de periode totdat alle 

middelen Beschermd wonen rechtstreeks van de Rijksoverheid naar de individuele 

gemeente komen; 

ii. De wijze waarop de decentralisatie-uitkering voor Maatschappelijke opvang, 

verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) over de gemeenten 

verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf kunnen financieren; 
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iii. De wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de gemeenten in de 

regio Holland Rijnland worden gecontracteerd en gefinancierd; 

iv. De wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader in beeld te 

brengen) frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden als gevolg van het beëindigen 

van de centrumgemeentefunctie; 

v. De wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en overige ambtelijke taken 

betreffende de regionale specialistische voorzieningen worden geregeld; 

vi. De wijze waarop juridische verankering van de samenwerking moet plaatsvinden. 

 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 oktober 2021, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


