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Beleidsregels 

De beleidsregels beschermd wonen en opvang zijn aangepast door onze jurist 
Hans van Rooij. Zie bijgevoegd concept, met als bijlage een 'was-wordt-lijst'.  
De belangrijkste wijzigingen: 

- Extramurale arrangementen BW zijn vervangen door het gewijzigde 
aanbod extramuraal: componenten IB BW, Bereikbaarheid en 
Huisvesting. 

- Opvang: enkele aanpassingen aansluitend bij de vernieuwde werkwijze 

met 24-uursopvang en beoordeling toegang door de GGD in het kader 
van de Toegangspoort Nieuwe Start.  

 
De planning van de besluitvorming is als volgt: 

- 30 november 2021: WMO adviesraad 
- 2 december 2021: BO BW&O 
- Eind december: vaststelling in college Dordrecht 

 
Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke opvang 
In de Beleidsregels (ook de actuele versie) wordt verwezen naar het Convenant 

landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang (zie bijlage). In ons beleid 
hanteren we deze wel al jaren als uitgangspunt, maar deze blijken we nog niet 
regionaal te hebben ondertekend. Om dit alsnog te formaliseren, waar de VNG 

onlangs opnieuw om heeft verzocht, is het noodzakelijk dat alle colleges deze 
alsnog ondertekenen. Het voorstel voor het BO is om alle colleges uiterlijk 1 
februari deze te laten vaststellen en ondertekenen en een afschrift te sturen 
naar j.van.walderveen@dordrecht.nl.   
 
Nadere regels 
Verder hebben we geconstateerd dat de nadere regels overbodig zijn geworden, 

door de gewijzigde verordening die dit jaar is vastgesteld in alle gemeenten en 
doordat er ook dubbelingen in zitten met de beleidsregels. Een concept-
collegevoorstel en -besluit voor de lokale colleges om deze in te trekken is 
bijgevoegd. Het voorstel voor het BO is deze in alle colleges uiterlijk 1 februari 
vast te laten stellen. 
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