Nummer
84

Omschrijving ombuiging
Verhogen inkomsten beschermd wonen

Taakveld
6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Team
MO

Budget
€ 390.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – lange termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Corine Verver-Geesbergen

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Charlotte Jochems

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 210.000 aflopend
Monique Reeuwijk
De decentralisatie van Beschermd Wonen brengt naast inhoudelijke ontwikkelingen (verantwoording voor woonruimte en begeleiding)
ook een andere verdeling van de middelen met zich mee; van centrumgemeenten naar alle gemeenten, van een historisch
verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. Het eerste jaar (2022) geldt als nul-jaar, wat betekent dat er nog geen financiële
veranderingen plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2023 wordt het rijksbudget echter – met een ingroeipad van tien jaar – verdeeld door
middel van een nieuw objectief financieel verdeelmodel.
In onze huidige begroting hebben wij vanaf 2021 meerjarig een bedrag van € 390.000 opgenomen als inkomst aandeel regionaal
overschot. In werkelijkheid was dit bedrag de afgelopen jaren fors hoger (€ 800.000). Rekening houdend met een risico van 25% (€
200.000) en de meerjarige afbouwregeling hebben we de overschotten in de meerjarenbegroting positief bijgeraamd.
Op basis van het voorgaande is de volgende besparing te realiseren:
2022: € 210.000
2023: € 150.000
2024: € 90.000
2025: € 30.000

Effect
ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Het risicoprofiel van de begroting stijgt beperkt.

N.v.t.

Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid
herstel in
betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Zie eerder gestelde bij effect.

Ja.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Er wordt gewerkt aan de invulling van de doordecentralisatie Beschermd Wonen op regionaal en lokaal niveau. De realisatie daarvan
vraagt tijd (meerjarenperspectief), daarmee worden de uitgaven ook op langere termijn compleet inzichtelijk.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Kan direct ingeboekt worden.

