
Pagina 1/2 

Aan 

het college 

 

 

 

 

Datum 18 november 2021 

Ons kenmerk  

Begrotingsprogramma Zorg en ondersteuning 

Betreft 

 

Intrekken Nadere regels beschermd wonen en opvang 

 

 

Voorgesteld besluit 

U wordt voorgesteld de Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente  

[XXX ] per 1 februari 2022 in te trekken. 

 

Samenvatting 

Met voorliggend besluit worden de Nadere regels beschermd wonen en opvang 

gemeente [XXX] per 1 februari 2022 ingetrokken. 

 

Argumenten 

De gemeenteraad heeft in verband met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 eind 

2014 de Verordening beschermd wonen en opvang (verder: Verordening) vastgesteld. 

In die Verordening had de gemeenteraad een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan 

het college. Op basis van deze door de gemeenteraad gedelegeerde bevoegdheid 

heeft het college de Nadere regels beschermd wonen en opvang (verder: Nadere 

regels) vastgesteld. De Centrale Raad van Beroep heeft de laatste jaren diverse 

uitspraken gedaan over delegatie van de regelgevende bevoegdheid door de 

gemeenteraad aan het college (bijv. ECLI:NL:CRVB:2017:1803). De essentie van de 

uitspraken is dat de essentialia van het voorzieningenpakket in de verordening 

moeten worden vastgelegd. In de loop der jaren is de Verordening al een aantal keren 

aangepast naar aanleiding van die uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. 

Laatstelijk heeft de Drechtraad bij besluit van 13 juli 2021 een gewijzigde verordening 

vastgesteld, die per 1 april 2021 geldt.  

 
In de thans geldende, door het college vastgestelde, Nadere regels zijn drie 
onderwerpen geregeld: controle en verantwoording van een persoonsgebonden 
budget, de kostprijs van bepaalde hulpmiddelen en de kwaliteitseisen. De bepalingen 
over controle en verantwoording van het persoonsgebonden budget kunnen worden in 
de beleidsregels worden opgenomen. De kostprijzen zijn voor beschermd wonen en 
opvang niet meer van belang, omdat als gevolg van gewijzigde wettelijke systematiek 
de kostprijs bij beschermd wonen en opvang niet langer van invloed is op de hoogte 
van de bijdrage in de kosten. Die kostprijzen hoeven daarom niet (langer) in de 
Nadere regels te worden overgenomen. Voor wat betreft de kwaliteitseisen wordt 
verwezen naar het kwaliteitskader Kwaliteit en Toezicht Beschermd Wonen en 
Opvang. Die verwijzing is echter reeds in de Beleidsregels beschermd wonen en 
opvang opgenomen. 
 
Gelet op het vorenstaande hebben de Nadere regels geen toegevoegde waarde 
meer, waardoor wordt voorgesteld deze in te trekken. Per 1 februari 2022 gelden dan 
nog de Verordening en de, door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente [XXX], vastgestelde Beleidsregels beschermd wonen en opvang. 

 

Kanttekeningen en risico's 

N.v.t. 

Gemeentebestuur 

Spuiboulevard 300 

3311 GR  DORDRECHT 



Datum  

Ons kenmerk  
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Kosten en dekking 

N.v.t. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t 

 

Communicatie en inclusief beleid 

N.v.t. 

Eerdere, inhoudelijke aanpassingen van de nadere regels hebben plaatsgevonden in 

overleg met de Wmo-adviesraad. De voorliggende aanpassing betreft "slechts" een 

technische aanpassing zonder inhoudelijke consequenties. Overleg met 

betrokkenen of inspraak is daarom niet nodig.     

 

Tijdspad, vervolg en evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen 

- ontwerp collegebesluit;  

 

Het college van Burgemeester en Wethouders 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


