
 
 
 

  
 
 
 
 
Aan Félicité Adams en Mireille Henderson 
Postbus 8  
3300 AA DORDRECHT  
 
 
Datum:  1 juli 2021 
Betreft:   Invoering eigen bijdrage crisisopvang 
 
 
 
Beste Félicité en Mireille, 
 
In het Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang van 9 februari jl. wordt 
voorgesteld de wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht (derde wijziging) 
vast te stellen waarmee voor een aantal maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo een 
bijdrage in de kosten van kracht wordt en een bijdrage in de kosten wordt bepaald voor de algemene 
voorziening crisisopvang. 
 
Eigen bijdrage van € 5,- 
Er wordt voorgesteld cliënten een bijdrage (€5,-) te laten betalen in de kosten voor de algemene 
voorziening crisisopvang. De Adviesraad Wmo & jeugd Dordrecht, het Platform tegen Armoede 
Drechtsteden en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid kunnen zich vooralsnog niet vinden in dit 
voorstel. Het voorstel roept bij ons de nodige vragen op.  
 

1. Men wil met het invoeren van een eigen bijdrage een perverse prikkel in de uitvoering 
voorkomen. Wat wordt hier precies mee bedoeld? 

2. De maatregel moet mensen die gebruik maken van de crisisopvang stimuleren op zoek te 
gaan naar vervolghuisvesting. Maar is het niet zo dat we juist een tekort hebben aan 
woonruimte voor deze doelgroep? 

3. Wat gebeurt er als iemand de eigen bijdrage niet kan betalen, krijgt men dan geen 
slaapplaats? Bij 1.2 staat: ‘Indien aannemelijk is dat betaling van de bijdrage redelijkerwijs niet 
verwacht kan worden van betrokkene, kunnen hierover altijd afwijkende afspraken worden 
gemaakt’. Moeten we hierbij denken aan het doen van klusjes, zoals aangegeven bij punt 
181? 

4. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door de instelling waar de cliënt verblijft. Dat 
vraagt een administratie/wordt een extra bureaucratische last. Er kan een discussie aan de 
deur ontstaan als een cliënt niet kan betalen (en mogelijk geen klusjes kan doen). Dit komt de 
relatie hulpverlener/cliënt niet ten goede. Is het mogelijk de eigen bijdrage te verrekenen met 
de daklozenuitkering? In Leiden wordt dit zo geregeld. Als jullie willen, kunnen we nadere 
informatie geven. 

5. In het Raadsvoorstel staat: ‘Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te 
komen? Op 17 december 2020 hebben de wethouders die deelnemen aan het regionale 
bestuurlijke overleg Beschermd Wonen en Opvang besloten om de voorgenomen wijzigingen 
voor te leggen aan hun lokale gemeenteraden. Daaraan voorafgaand en nadien zijn de lokale 
Wmo-adviesraden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen’. Op 13 oktober hebben de 
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adviesraden een presentatie gehad. Mogelijk is hier het bedrag van € 5,- genoemd. Maar als 
we ons goed herinneren betrof het alleen de invoering van de eigen bijdrage voor IB en DB. 

6. Van de Cliëntenraad van het Leger des Heils begrepen we dat deze maatregel (€ 5,-) er altijd 
al was, maar door corona tijdelijk is afgeschaft. Uit het document in voetnoot 1 blijkt ook dat 
de regeling er al was. Als dit klopt, is het aanpassen van de verordening een formele kwestie, 
maar zo staat het er niet. Kunnen jullie aangeven hoe het zit? 

7. Betreft het alleen de eigen bijdrage voor de nachtopvang? Of gaat het hier ook over andere 
crisisopvangvoorzieningen? 

8. Tot slot nog een vraag over de zogenaamde ‘niet-rechthebbenden’, zoals arbeidsmigranten 
en MOE-landers. We begrepen van de Clientenraad van het Leger dat Dordrecht hier tot nu 
toe nog ruimhartig mee omgaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam. Weten jullie of dit 
zo blijft?  

  
In afwachting van jullie reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Slappendel    Riet Duijkers   Anke-Elze de Jong-Rietstap 
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht Platform tegen Armoede Ouderplatform 
Dordrecht    Drechtsteden   Zuid-Holland Zuid 
 
 
 
cc. leden van de Commissie Sociale Leefomgeving en wethouder Peter Heijkoop 
 
 
 


