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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Op 18 maart 2021 heeft u het wijzigingsbesluit voor de verordening Beschermd wonen en opvang 
vastgesteld.  
 
Op 14 juli jl. is hetzelfde wijzigingsbesluit in de gemeenteraad van Dordrecht behandeld. Bij het vaststellen 
van dit wijzigingsbesluit. is door de gemeenteraad een amendement aangenomen op een van de bepalingen 
hieruit. Het gaat om de eigen bijdrage voor crisisopvang (art. 5.2). Met het amendement is de bepaling 
aangepast naar: "De cliënt is geen bijdrage verschuldigd voor de algemene voorziening crisisopvang".1   
 
De verordening in Dordrecht wijkt hierdoor op dit punt af van de verordeningen  die in onze gemeente en 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Sliedrecht en Zwijndrecht recent 
zijn vastgesteld conform voorstel. Dit is een unieke situatie die nog niet eerder is voorgekomen in de 
afgelopen jaren dat we binnen Beschermd Wonen en Opvang regionaal samenwerken.  
 
In deze brief stellen we u in kennis van de wijze waarop we hiermee om zullen gaan in de uitvoering en 
geven we de juridische onderbouwing daarvan. In het bestuurlijk overleg beschermd wonen en opvang 
hebben we dit besproken, in lijn met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en 
Opvang.  
 
Uitvoering 
Bij de uitvoering van deze bepaling zullen we als uitgangspunt hanteren de gemeente die de toegang tot de 
crisisopvang verleent en de gemeente waar de algemene voorziening zich bevindt. Dat is de gemeente 
Dordrecht. Dit betekent dat we de verordening van de gemeente Dordrecht hierin zullen volgen, zodat geen 
enkele klant een bijdrage in de kosten betaalt voor crisisopvang. Dit is juridisch mogelijk en voorkomt extra 
kosten in de uitvoering, onduidelijkheid en discussies aan de poort.  
 
Het incasseren van de eigen bijdrage bij de crisisopvang van het Leger des Heils stopt per 1 oktober 2021 
en we zullen deze niet invoeren voor klanten die we plaatsen in hotels en vakantieparken of eventuele 
nieuwe crisisplekken. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst BW&O is vastgelegd dat bij de gemeente die afwijkt van voorgestelde 
verordeningen de meerkosten in rekening kunnen worden gebracht. De door dit besluit gederfde inkomsten 
over het jaar 2021 zullen aan het einde van 2021 met de gemeente Dordrecht worden verrekend. 
 

                                                   
1  Het voorstel luidde als volgt:  

 

Artikel 5.2 Kostprijs  

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor de algemene voorziening crisisopvang. 

2. De bijdrage voor crisisopvang wordt vastgesteld en geïnd door de instelling waar de cliënt verblijft. 

3. De bijdrage voor crisisopvang bedraagt € 5,00 per nacht. 

 



 
Tot slot 
De verordeningen die al zijn vastgesteld hoeven niet direct te worden gewijzigd. De lokale verordeningen 
hebben als het ware op dit onderwerp geen effect, omdat we als uitgangspunt hanteren wat de locatie van 
de betreffende voorziening is en dat is in dit geval de gemeente Dordrecht, zoals hiervoor aangegeven. Bij 
een eventuele nieuwe wijziging passen we het waar nodig wel weer aan. De verordening wordt nu niet 
aangepast. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
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de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten 

  
 


