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1. Maatschappelijke Opvang in de regio Noord- en Midden-Limburg 
 

De regiogemeenten in Noord- en Midden-Limburg geven gezamenlijk het beleid en de inkoop vorm 
van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Bemoeizorg en Preventie. Daarbij zijn zij tevens 
gezamenlijk verantwoordelijk voor uitvoering aan de richtlijn Landelijke Toegankelijkheid.1   
 
De uitvoering van de maatschappelijke opvang is decentraal vormgegeven waarbij drie subregio’s te 
onderscheiden zijn:  
- Noord-Limburg  
- Midden-Limburg Oost 
- Midden-Limburg West  
 
Vanaf 1 januari 2022 zijn in principe alle gemeenten in staat om een melding van (dreigende) 
dakloosheid te verwerken.   
  
Gemeenten streven hierbij de volgende doelen na:  
• Middels vraagverheldering2 komen tot een advies over passende opvang en begeleiding, waarbij 

een inwoner in staat wordt gesteld zo dicht als mogelijk bij het eigen netwerk te werken aan 
herstel, participatie en zelfredzaamheid.  

• Onafhankelijke beoordeling van de aanmelding, aanvraag en plaatsing in de maatschappelijke 
opvang. 

• Verbetering van sturing op door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang door zicht te 
hebben op cliënttrajecten.  

• Verbeteren van managementinformatie door centrale monitoring3 op de maatschappelijke 
opvang.   

 
Een belangrijke randvoorwaarde bij de inrichting van de toegang tot maatschappelijke opvang is dat 
de eerste acute opvang ten alle tijden 24/7 laagdrempelig toegankelijk moet blijven. 
 

1.1. Gemeentelijke Taakstelling en Uitvoering 
Op grond van de Wmo 2015 is iedere individuele gemeente verantwoordelijk voor het bieden van 
maatschappelijke opvang. De wettelijke definitie van maatschappelijke opvang is als volgt: 
‘Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in 
verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.’ 
 
‘Iemand komt in aanmerking voor opvang, te verstrekken door het college tot welke hij zich 
wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn 
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk 
te handhaven in de samenleving.’ (Wmo 2015) 
 
In onze regio richten we ons daarbij op de volgende doelgroepen: 
- individuen en gezinnen die geconfronteerd worden met acute dakloosheid; 
- individuen en gezinnen die vanwege huiselijk geweld de thuissituatie moeten verlaten; 

 
1 Convenant Landelijke Toegankelijkheid en de gelijknamige werkinstructie van de VNG.  

2 Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een keukentafelgesprek 

3 Centrale monitoring vindt plaats via de MGR 
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- individuen met complexe problematiek en waarbij sprake is van structurele dakloosheid; 
- (zwerf) jongeren van 18 tot 27 jaar; 
-  individuen en gezinnen die dakloos dreigen te worden.  
 
Personen die gebruik maken van de opvangvoorzieningen kampen meestal met meerdere, elkaar 
beïnvloedende problemen. Zo is er vaak sprake van een combinatie van dak- en thuisloosheid, 
geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of 
verslavingsproblemen, werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. 
Dit maakt de hulpvraag vaak complex en veelomvattend. 
 
De opvang en hulpverlening richt zich niet alleen op de feitelijke opvang van de doelgroep maar ook 
op het traject van begeleiding van inwoners met complexe problematiek om dakloosheid te 
voorkomen en een duurzame verandering te kunnen realiseren. Het gebruik maken van de 
opvangvoorziening kan hier een onderdeel van zijn. 
 
Het bieden van opvang en begeleiding biedt rust, waardoor de persoon of het gezin zich met 
ondersteuning kan gaan richten op herstel en re-integratie in de samenleving.  
 

1.2. Voorzieningen maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg 
Relevant voor de maatschappelijke opvang (MO) is een eerste onderscheid tussen twee soorten 
voorzieningen:  
 

Algemene voorziening in de vorm van acute opvang4 en winteropvang. 
   

Maatwerkvoorziening voor opvang en begeleiding gericht op: 
       herstel, participatie en re-integratie. 
 
Deze twee voorzieningen zijn voor alle doelgroepen zoals hierboven beschreven toegankelijk.  
 
Het toegangsproces voor individuen en gezinnen die te maken krijgen met huiselijk geweld ( 
slachtoffers en daders) verloopt via het veiligheidsnetwerk. Ná eerste melding en opvang is het 
vervolg voor deze doelgroep gelijk aan de overige processtappen in de toegang.  
 

1.3. Locaties voor maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg 
We hebben MO per 1-1-2022 opnieuw aanbesteed. De opvang wordt uitgevoerd door de combinatie 

Stichting Moveoo (penvoeder), Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en Rendiz 

Zorg B.V.. We gaan primair uit van kleinschalige opvang in de wijk in trajecthuizen, waarbij ’s nachts 

geen actief toezicht aanwezig is. Op drie centrale opvanglocaties (één in Roermond en twee in Venlo) 

is er wel sprake van 24/7 toezicht. Ook voor de opvang voor mensen die vanwege huiselijk geweld de 

thuissituatie hebben verlaten is een aparte, extra beveiligde, centrale locatie ingericht.  

 

Het concept van kleinschalige opvang is uitgebreid waardoor er 34 locaties voor MO in Noord- en 

Midden-Limburg zijn ontstaan. Waarvan 31 trajectwoningen waar individuen, jongeren of gezinnen 

kunnen worden opgevangen.  

 

De regionale spreiding van de trajecthuizen is te zien in het figuur hieronder. 

 
 

4 ook bekend als dag-en nachtopvang of noodopvang.   
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(bron: Moveoo, 2022 )  
 

1.3.1.  Locaties en vormen van algemene voorzieningen voor opvang 
 
1. Acute Opvang. 
Na een melding voor MO wordt, indien opvang noodzakelijk is, deze direct geboden. Zodra een 
inwoner zich meldt voor acute opvang en er is vastgesteld dat er direct opvang noodzakelijk is wordt 
er door de opvangorganisatie een plek beschikbaar gesteld.  
In overleg wordt besloten tot opvang in de centrale opvanglocatie in Roermond of Venlo. Een andere 
optie kan zijn dat naar oordeel van de toegangsmedewerkers opvang in één van de trajectwoningen 
ook mogelijk is. Voor deze vorm van opvang is géén beschikking nodig.  
 
2. Opvang tijdens de winterperiode  
We kennen voor de opvang tijdens de winterperiode twee regelingen die aanvullend op elkaar 
kunnen worden ingezet tijdens de winterperiode: 
1. De Kouderegeling vanuit de Veiligheidsregio 
De kouderegeling treedt in bij een gevoelstemperatuur van -10 of lager.  
De kouderegeling wordt afgeroepen door de voorzitter van de veiligheidsregio, in ons geval de 
Burgemeester van Venlo. In deze situatie worden daklozen in de gehele regio via een noodbevel 
actief van straat gehaald omdat buiten overnachten bij deze temperatuur tot gezondheidsschade kan 
leiden. 
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2. Winterregeling op humanitaire grond.  
Daarnaast bestaat er een winterregeling die geldt zodra het de verwachting is dat de 
gevoelstemperatuur één dag -5 of drie dagen achtereen -3 of kouder is. Daklozen kunnen dan op 
vrijwillige basis gebruik maken van deze regeling.  
Als de winterregeling of kouderegeling inwerking treedt wordt iedereen opgevangen, ongeacht 
verblijfsrecht. De winteropvang vindt plaats op de centrale locatie in Roermond of Venlo. 
( zie voor een procedure beschrijving van beide regelingen ook bijlage 3.14 )  
 

1.3.2.  Locaties en vormen van de maatwerkvoorziening voor opvang 
Er wordt in onze regio geen onderscheid gemaakt in hoe we kijken naar de verschillende vormen van 
maatschappelijke opvang. Voor alle doelgroepen die gebruik moeten maken van de 
maatwerkvoorziening voor maatschappelijke opvang wordt dit in het algemeen aangeduid als:  
“ maatschappelijke opvang ”  
 
Toch, we zien dat er accentverschillen zijn te maken. De vorm van opvang en de wijze waarop de 
begeleiding vorm krijgt is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en de verschillen die we 
onderkennen in de totale doelgroep voor maatschappelijke opvang.  
Ook in de spreektaal horen we verschillen die verwijzen naar de vorm of de locatie voor 
maatschappelijke opvang.  
 
Hieronder volgt een summiere omschrijving van de wijze waarop de maatschappelijke opvang vorm 
krijgt aan de hand van de eerder genoemde doelgroepen.  
 
1. Opvang voor individuen en gezinnen die geconfronteerd worden met acute dakloosheid.  
Zodra de inwoner, of het gezin, in beeld komt wordt samen met de inwoner een integraal 
ondersteuningsplan met een hulpaanbod op maat gemaakt.  
Het hulpaanbod omvat in ieder geval het bieden van een tijdelijke verblijfplaats, het regelen van een 
inschrijfadres, verkrijgen van inkomen, starten met het in beeld brengen en oplossen van schulden, 
werken aan perspectief en zo nodig verwijzen en begeleiden naar specialistische zorg.  
 
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag en ondersteuningszwaarte vindt opvang plaats in de centrale 
opvanglocatie in Roermond of Venlo, óf in één van de trajectwoningen. 
Uitgangspunt is dat opvang plaatsvindt in de gemeente van herkomst, dan wel waar de kans op 
herstel het grootst is.  
 
We streven hierbij naar een opvangduur van maximaal 3 maanden.  
 
2. Opvang voor individuen met complexe problematiek waarbij sprake is van structurele 
dakloosheid ten gevolge van verslavings- en/of psychiatrische problematiek.  
Zodra de inwoner in beeld komt wordt er een ondersteuningsplan opgesteld. In de eerste plaats 
gericht op het bieden van rust, tegelijkertijd wordt de inwoner gestimuleerd die dingen in het leven 
aan te pakken waardoor hij weer in staat is om zelf ( eventueel met ondersteuning ) een plek in de 
maatschappij in te nemen.  
De focus van de begeleiding is gericht op het op orde krijgen van de basis.  
 
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag en ondersteuningswaarte vindt opvang plaats binnen de 
centrale opvanglocatie in Roermond of Venlo, óf de opvang vindt plaats in één van de 
trajectwoningen. Uitgangspunt is dat opvang plaatsvindt in de gemeente van herkomst, dan wel 
waar de kans op herstel het grootst is. 
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In veel gevallen zal de opvang plaatsvinden op de centrale opvanglocatie in Roermond of Venlo. 
Zodra de inwoner hiertoe in staat is vindt opvang plaats in één van de trajectwoningen.  
We streven hierbij naar een opvangduur van maximaal 6 maanden.  
 
3. Opvang voor individuen en gezinnen die vanwege huiselijk geweld de thuissituatie moeten 
verlaten. 5 
Voordat iemand instroomt in deze vorm van opvang, wordt in overleg met Veilig Thuis vastgesteld 
dat er opvang nodig is vanwege een onveilige thuissituatie.  
De begeleiding is gericht op herstel van de gevolgen van de geweldsproblematiek, organiseren van 
veiligheid en vergroten van vaardigheden om geweld duurzaam te voorkomen.  
De opvang bestaat uit het bieden van bescherming en veiligheid, het bieden van veilige, tijdelijke 
huisvesting binnen de opvanglocatie, praktische begeleiding bij het orde brengen van de basis, er is 
specifieke aandacht aanwezig voor de begeleiding van meekomende kinderen, traumascreening en 
de verwijzing naar passende hulpverlening.  
 
In onze regio is alleen de centrale opvanglocatie in Venlo toegerust om te kunnen omgaan met de 
dreiging van gewelddadige partners/huisgenoten van mensen die vanwege huiselijk geweld dakloos 
zijn geworden. 
 
We streven hierbij naar een opvangduur van maximaal 6 maanden 
 
4. Opvang voor (zwerf) jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. 
Zodra de jongere in beeld komt wordt er een plan van aanpak opgesteld. De opvang bestaat uit het 
bieden van veilige tijdelijke huisvesting inclusief begeleiding. De praktische begeleiding richt zich op 
het op orde brengen van de basis, het aanleren van praktische vaardigheden die de zelfredzaamheid 
vergroten en het stimuleren van de jongere in het behalen van een startkwalificatie en/of deelname 
aan zinvolle dagbesteding.  
 
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag en ondersteuningswaarte vindt opvang plaats binnen een 
centrale opvanglocatie in Venlo óf in één van de trajectwoningen c.q. fasewoningen.  
Uitgangspunt is dat opvang plaatsvindt in de gemeente van herkomst, dan wel waar de kans op 
herstel het grootst is. 
 
We streven hierbij naar een opvangduur van maximaal 6 maanden 
 

1.3.3.  De eigen bijdrage binnen de maatwerkvoorziening voor opvang 
Voor de maatwerkvoorziening opvang geldt een eigen bijdrage. De opvanginstelling draagt zorgt voor 
de inning van de eigen bijdrage (op grond van artikel 9.7 van het Besluit Beschermd wonen en 
opvang). Voor de algemene voorziening acute opvang of winteropvang is geen eigen bijdrage 
verschuldigd. 
 
(zie ook bijlage 3.5) 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Cliënten die te maken krijgen met Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) Voorheen Vrouwenopvang.  
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2. Toegang MO  
 
Het Proces Toegang MO is tot stand gekomen tijdens twee ontwerp-sessies waarbij beleidsadviseurs, 
teamleiders, Pw-consulenten, Wmo-consulenten, ketenregisseurs en aanbieders waren uitgenodigd 
input te leveren. Het ontwerp voor het Proces Toegang MO is voor akkoord voorgelegd aan 
teamleiders-wmo en behandeld in de regionale beleidsgroep MO. 
 
Het Proces Toegang MO behandelt de uitgangspunten zoals we die regionaal willen implementeren 
binnen de toegang tot MO. De uitgangspunten worden tijdens werksessies in februari en maart 2022 
met input van specialisten op het gebied van Wmo en Participatie nader uitgewerkt in de 
Werkinstructie Toegang MO.  
 

A. De landelijke toegankelijkheid MO – van regio tot regio 
o De Landelijke toegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van de 

maatschappelijke opvang (MO) door centrumgemeenten. In de Wmo 2015 is de ‘landelijke 
toegankelijkheid’ voor maatschappelijke opvang vastgelegd.  
Voor de uitvoering is een landelijk convenant afgesloten en zijn model beleidsregels en een 
werkinstructie opgesteld.  

o De werkinstructie is een nadere uitwerking van het convenant en is bedoeld voor medewerkers 
die moeten beoordelen of mensen die zich melden bij maatschappelijke opvang, toegang krijgen 
tot een langdurig ondersteuningstraject in die (centrum)gemeente. 

o Alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben ( naar het model van de VNG) de nadere 
regels landelijke toegang Maatschappelijke Opvang vastgesteld.  

o Voor maatschappelijke opvang geldt dat de gemeente waar iemand zich aanmeldt 
verantwoordelijk is voor de eerste opvang (tot de eventuele warme overdracht, zie hieronder). 

o Door middel van onderzoek wordt een afweging gemaakt in welke regio de grootste kans van 
slagen is op duurzaam herstel. 

 
De VNG heeft het proces landelijke toegankelijkheid inzichtelijk gemaakt :  
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B. De landelijke toegankelijkheid MO – binnen de regio.  
De werkinstructie van de VNG is gericht op uitvoering van de toegang door een regio of te wel door 
een centrumgemeente. Dit is niet langer de situatie binnen onze regio.  
 
In onze regio zijn is de toegang tot MO gedecentraliseerd. 
Om vanuit deze praktijk uitvoering te geven aan de werkinstructie van de VNG is het binnen onze 
regio nodig een regionale vertaling te maken van de landelijke toegang MO.  
Hieronder afgebeeld als Regionaal Proces Toegang MO.   
 

 
 

2.1. Toelichting op Regionaal Proces toegang MO, bij inwoners vanuit de regio 
Noord- Midden-Limburg 

Bij het proces -van aanmelding tot uitstroom- zijn veel partijen betrokken. Daarom is het van belang 
goede afspraken te maken over de rol van iedere partij. Deze afspraken vloeien onder andere voort 
uit de regionale samenwerkingsafspraken en zijn als volgt samen te vatten: 
 
Binnen de regio zijn de begrippen: gemeente van melding, gemeente van herkomst, gemeente van 
verblijf in opvang en gemeente van uitstroom onderling uitwisselbaar.  
Het kan gaan om één en dezelfde gemeente of, in het uiterste geval, om vier verschillende 
gemeenten! Het is belangrijk om de ongewenste effecten hiervan op administratieve processen te 
verkleinen en te komen tot regionale afspraken die als uitgangspunt worden gehanteerd.  
 
Iedere gemeente: 
• Blijft verantwoordelijk voor haar eigen inwoners, ook tijdens verblijf in de maatschappelijke  

opvang. Daarbij geldt dat het laatst bekende adres van inschrijving binnen onze regio bij het 
ontstaan van (dreigende-) dakloosheid de gemeente van herkomst is.  

• Voorkomt dat inwoners dakloos raken.  
• Realiseert opvang en hulp voor daklozen die niet onder de doelgroep vallen. 
• Screent inwoners die mogelijk wel onder de doelgroep vallen. 
• Betrekt de gemeente van herkomst vanaf het eerste moment van opvang actief bij het gehele 

proces van opvang en maatschappelijk herstel. 
• Zorgt ervoor dat de consulent6 van de herkomst gemeente nauw samenwerkt met de begeleider 

van de opvangvoorziening en de gemeente van verblijf in opvang. 

 
6 aangewezen medewerker met kennis van het toegangsproces MO, een wmo-consulent en/of pw-consulent 
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• Streeft ernaar dat opvang zo dicht als mogelijk plaatsvindt bij het eigen steunende netwerk van 
de inwoner c.q. daar waar kans op herstel het grootst is.  

 
 

2.2. Fases van toegang tot maatschappelijke opvang en rol van de gemeente 
De toegang tot maatschappelijke opvang is op te delen in drie fases: 
1. Screening 
2. Onderzoek en besluit  
3. Verblijf en uitstroom in opvang 
 
De doorlooptijd van screening tot besluit is vastgelegd in de beleidsregel Landelijke toegankelijkheid 
MO en is 2 weken.  
 
Binnen de regio Noord- en Midden-Limburg bestaat het startpunt van de toegang tot opvang uit het 
bepalen van de gemeente van melding.7  
 
Bepalen van gemeente van melding: 
• De opvangorganisatie bepaald bij een telefonische aanmelding de gemeente van melding door 

de inwoner te vragen; Waar ben je? Waar verblijf je nu?  
• Meld iemand zich rechtstreeks bij een gemeente dan is de gemeente van melding automatisch 

bekend.  
• Is iemand aanlopend bij een fysiek meldpunt ( zoals bijvoorbeeld een inloop ) dan is de gemeente 

waar het fysieke meldpunt gevestigd is de gemeente van melding.  
 
De gemeente van melding: 
• Voert fase 1: de screening uit en maakt in samenwerking met de opvanginstelling de afweging of 

acute opvang noodzakelijk is.  
• Is het aanspreekpunt indien er buiten kantooruren reeds acute opvang geboden is aan een 

inwoner door de opvanginstelling.  
• Geeft de inwoner informatie over de mogelijkheden van opvang. 
• Verstrekt informatie aan ketenpartners. 

 

Fase 1: de Screening  
- Vormt het startpunt van het onderzoek. 
- Vaststellen identiteit.  
- Check BRP, wat is de gemeente van herkomst? 
- Indien geen vorig verblijfsadres bekend dan inschrijven in gemeente van melding en melding  
  verder oppakken.  
- Check IND, wat is verblijfstatus? 
- Tijdens screening wordt besloten over de noodzaak tot acute opvang. 
- Neemt contact op met gemeente van herkomst. 
 
(zie ook bijlage 3.2: toetsing recht op opvang)  

 
De gemeente van herkomst: 
• Voert fase 2: het onderzoek uit. Ook als iemand reeds is opgevangen binnen de acute opvang, 

ongeacht waar dit feitelijk plaatsvindt.  
• De doorlooptijd van de onderzoeksfase is 2 weken.  
• Geeft de beschikking af.  

 
7 uitzondering hierop is de toegang tot vrouwenopvang; de GIA doelgroep  
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• Geeft indien nodig een briefadres af. 
• Behandeld de aanvraag voor een uitkering.  
• Heeft de regie over de casus tijdens verblijf in de opvang c.q. netwerk tot uitstroom. 
• Onderhoud zo nodig de contacten met de gemeente van verblijf. 

 

Fase 2: het Onderzoek  
Het onderzoek moet uitwijzen:  
- is opvang (nog) noodzakelijk?  
- zijn er mogelijkheden tot opvang in het netwerk? 
- welke ondersteuning is er al aanwezig vanuit gemeente van herkomst? 
- welke ondersteuningsvragen heeft de inwoner?  
 
(zie ook bijlage 3.3: onderzoeksvragen en werkinstructie Landelijke toegang MO en bijlage 3.4 
werkproces BackOffice MO)  

 
De gemeente van verblijf in opvang  
Binnen de regio Noord- en Midden-Limburg zijn er 34 opvanglocaties verspreid over 13 gemeenten. 
Gestreefd wordt naar opvang op een locatie binnen de gemeente van herkomst.  
óf het moet duidelijk zijn uit het onderzoek dat dit niet bevorderlijk is voor het herstel,  
óf er moet vanwege de bezetting worden uitgeweken naar een alternatieve opvang locatie.  
( eventueel in combinatie met het realiseren van een optimale mix en match van inwoners op een 
opvang locatie.)  
 
Als opvang plaatsvindt bij een andere gemeente dan gemeente van herkomst én het is duidelijk dat 
het een tijdelijke opvangsituatie betreft:  
• De gemeente van herkomst geeft een briefadres af.  
• De gemeente van herkomst behandeld de aanvraag voor een uitkering. 
• De Wmo- en of Pw-consulenten van de gemeente van herkomst zijn 1e aanspreekpunt voor de 

opvanginstelling.  
• De gemeente van herkomst behoudt casusregie en voert de gesprekken met de opvanginstelling 

om het verloop van de opvang te bespreken.  
 

Fase 3: de Opvang 
- aanbieder neemt inwoner op, formuleert ondersteuningsplan en biedt begeleiding. 
- gemeente van herkomst wordt door aanbieder geïnformeerd over het traject. 
- aanbieder meldt inwoner aan bij transfer- matchingspunt.  
- gemeente van herkomst kan afstemmingsoverleg organiseren zodra er meer zicht is op 
  uitstroom, resultaat:  
       1. continueren gemeente van inschrijving c.q. het tijdelijke briefadres. 
       2. wijzigen gemeente van inschrijving inclusief warme overdracht. 
- maximaal na zes maanden uitstroom naar zelfstandige huisvesting 
 
(zie ook: 
 bijlage 3.9: participatie bevordering vanuit Rendiz 
bijlage 3.10 uitstroom en het transfer en Matchingspunt)  

 

2.3. Toelichting Proces toegang individuen en gezinnen die vanwege huiselijk 
geweld thuissituatie moeten verlaten 

Inwoners die te maken krijgen met Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) worden doorverwezen 
door Veilig Thuis. Het te doorlopen proces binnen de fases van screening en onderzoek zijn hieronder 
kort weergegeven. 
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Aanmelding, onderzoek en opvang GIA doelgroep.  
• Screening en Onderzoek door Veilig Thuis (VT). 
• Beslissing tot acute opvang Veilig Thuis i.s.m. opvangorganisatie (plaatsingsbesluit VT).  
• Beslissing tot acute opvang wordt door opvangorganisatie gemeld aan gemeente van 

herkomst (plaatsingsbesluit VT wordt doorgestuurd naar gemeente van herkomst) 
• Gemeente van herkomst treedt in overleg met opvangorganisatie. 
• Onderzoek vanuit Wmo en participatie ten aanzien van verblijf, zorgvragen, leefsituatie en 

inkomen. 
• Gemeente van herkomst geeft maximaal voor 6 maanden beschikking af op basis van besluit 

Veilig Thuis. 
• Gemeente van herkomst geeft een briefadres af vanaf moment opname. 

 

2.4. Toelichting Proces toegang MO, bij inwoners niet afkomstig uit regio Noord- 
en Midden-Limburg. 

o Bij aanmeldingen voor opvang bij inwoners die niet afkomstig zijn uit de regio Noord- en Midden-
Limburg is de werkinstructie van de VNG leidend.  

o De gemeente van melding is verantwoordelijk voor de 1e screening en het onderzoek.  
o Mocht duidelijk worden dat de regio Noord- en Midden-Limburg niet de beste kansen op herstel 

biedt dan volgt overdracht naar de regio gemeente van herkomst. 
o Geschillen over de overdracht van inwoners tussen regio’s kunnen worden voorgelegd aan de 

geschillencommissie (zie p. 7 van De werkinstructie Landelijke toegankelijkheid MO). 
o Mocht duidelijk worden dat opvang in onze regio aan de orde is dan blijft de gemeente van 

melding verantwoordelijk en worden de stappen uit Fase 3: de opvang opgevolgd.  
 
Het schema van de VNG is hieronder ( vereenvoudigd) weergegeven 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/werkinstructie-landelijke-toegankelijkheid-mo_20191118.pdf
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3. Bijlagen 
 

3.1. Contactgegevens Maatschappelijke Opvang regio Noord- en Midden- 
Limburg - versie 4/5/2022 

 

Hieronder vind je de contactgegevens van:  

1. Gemeente, zowel Wmo consulenten en Pw consulenten 

2. Ketenregisseurs 

3. Aanbieder maatschappelijke opvang 

4. Participatiecoach vanuit aanbieder Rendiz 

1. Gemeente 

Beesel  Wijnen, Monique 
 
Dinghs, Carmen 

monique.wijnen@beesel.nl 
 
carmen.dinghs@beesel.nl 
 

Bergen 
 
 
 
Toegang ism  
gemeente Venray 
 
 

Werner Hendriks  

 
 
 
 
Loes van der Beele 

werner.hendriks@venray.nl  
06-11830500  
(Wmo-consulent) 
 
loes.van.der.beele@venray.nl  
06-15549254  
(Wmo-consulent) 
 

Echt-Susteren 
 
MER gemeenten werken 
samen zie ook Roerdalen 
 
 

Vera Landerloo 
 
 
 
Ine Flipkens  

vera.landerloo@servicecentrum-mer.nl 
(Wmo-consulent) 
0475 255691 
 
Ine.Flipkens@servicecentrum-mer.nl 
(Wmo-consulent) 
0475 255791 
 

Horst aan de Maas 
 
 

Algemeen 
aanmeldmailadres 
 
Mark Ernest 
 
 
Ayla Hendriks 
 
 
Marloes Nooijen 
 

toegang@horstaandemaas.nl 
 
 
m.ernest@horstaandemaas.nl 
06-38202643 
 
a.hendriks@horstaandemaas.nl  
06 34325180 
 
m.nooijen@horstaandemaas.nl 
06 38680254 
 

mailto:monique.wijnen@beesel.nl
mailto:carmen.dinghs@beesel.nl
mailto:werner.hendriks@venray.nl
mailto:loes.van.der.beele@venray.nl
mailto:vera.landerloo@servicecentrum-mer.nl
mailto:Ine.Flipkens@servicecentrum-mer.nl
mailto:toegang@horstaandemaas.nl
mailto:m.ernest@horstaandemaas.nl
mailto:a.hendriks@horstaandemaas.nl
mailto:m.nooijen@horstaandemaas.nl
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Leudal 
 
 

Pauline Henderickx 
 
Gwen Ritsma 
 
Lilian Ramakers 
 
Ilse Vosdellen 

p.henderickx@leudal.nl 
 
g.ritsma@leudal.nl 
 
l.ramakers@leudal.nl 
 
e.vosdellen@leudal.nl 
(Pw-consulent) 
 

Maasgouw 
 
MER gemeenten werken 
samen zie ook Roerdalen 
 

Sanne Bosch 
 
 
 
Esther Onink  
 

sanne.bosch@servicecentrum-mer.nl 
(Wmo-consulent) 
0475 255234 
 
esther.onink@servicecentrum-mer.nl 
(specialist Wmo ) 
 

Nederweert 
 
 

Chris Hodenius 
 
 
 
Ronald Sweens   

c.hodenius@nederweert.nl 
(Wmo-consulent) 
0495-677235 
 
r.sweens@nederweert.nl 
(Pw-consulent )  
0495- 677259 
 

Peel en Maas 
 
 

Ans van Heel-Sterken 
 
 
 
Chantal Hendrix 

ans.van.heel@peelenmaas.nl 
(Wmo- consulent )  
06 – 42227925 
 
chantal.hendrix@peelenmaas.nl 
(Pw-consulent) 
077 - 3279715 
 

Roerdalen 
 
 
 
MER gemeenten werken 
samen 

Reggie Vries 
 
 
 
Astrid Ruyten  
 
 
Pauline Samson  

reggie.vries@servicecentrum-mer.nl 
(Wmo-consulent) 
0475 255803 
 
astrid.ruyten@servicecentrum-mer.nl 
(specialist Inkomen) 
 
pauline.samson@servicecentrum-mer.nl 
(specialist Werk/ participatie)  
 

Roermond 
 
 

Het team MO heeft naast 
onderstaande 
contactpersonen ook een 
gezamenlijk e-mailadres:  
 
Marloes Crijns  
 
 
 
Yvonne Heuvelmans 

maatschappelijkeopvang@roermond.nl 
 
 
 
 
marloescrijns@roermond.nl 
(consulent inkomen)  
06-21368029 
 
yvonneheuvelmans@roermond.nl 

mailto:p.henderickx@leudal.nl
mailto:g.ritsma@leudal.nl
mailto:l.ramakers@leudal.nl
mailto:e.vosdellen@leudal.n
mailto:sanne.bosch@servicecentrum-mer.nl
mailto:esther.onink@servicecentrum-mer.nl
mailto:c.hodenius@nederweert.nl
mailto:r.sweens@nederweert.nl
mailto:ans.van.heel@peelenmaas.nl
mailto:chantal.hendrix@peelenmaas.nl
mailto:reggie.vries@servicecentrum-mer.nl
mailto:astrid.ruyten@servicecentrum-mer.nl
mailto:pauline.samson@servicecentrum-mer.nl
mailto:maatschappelijkeopvang@roermond.nl
mailto:marloescrijns@roermond.nl
mailto:yvonneheuvelmans@roermond.nl
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Rianne Sonntag  
 
 
 
Silvia op het Veld  
 
 
 
Mariel van Heur 
 
 
 
Rene Heemels 
 
 
 

(Wmo-consulent) 
06-30029316 
 
riannesonntag@roermond.nl 
(wmo-consulent) 
06-15441654 
 
 silviaophetveld@roermond.nl 
(Wmo-consulent)  
06-15370625 
 
marielvanheur@roermond.nl 
(consulent inkomen) 
06-25219306 
 
reneheemels@roermond.nl  
(consulent inkomen) 
06-20478293  

Venlo 
 
 

Algemeen mailadres 
 
Patrick Buijs 
 
 
 
Renee Sijben 
 
 
 
Iris Billekens 
 
 
 
Bertie van Oppen 
 
 
 
Mariska Willemsen 
 
 
Bader Boujaja 

adreslozen@venlo.nl 
 
p.buijs@venlo.nl 
(pw) 
06-18966409 
 
r.sijben@venlo.nl 
(pw) 
06-14999720 
 
i.billikens@venlo.nl 
(wmo) 
0611320587 
 
b.vanoppen@venlo.nl 
(wmo) 
0615854133 
 
mar.willemsen@venlo.nl  
06-42057093 
 
b.boujaja@venlo.nl  
06-46895966 
 

Venray 
 
 
 
 
 
 
 

Nick Faber  

 
 
 
Rob Nabben  

 
 
Werner Hendriks  

 

nick.faber@venray.nl  
06-52535192 (participatiecoach) 
 
rob.nabben@venray.nl  
06-50492297 (participatiecoach) 
 
werner.hendriks@venray.nl  
06-11830500  

mailto:riannesonntag@roermond.nl
mailto:silviaophetveld@roermond.nl
mailto:marielvanheur@roermond.nl
mailto:reneheemels@roermond.nl
mailto:adreslozen@venlo.nl
mailto:p.buijs@venlo.nl
mailto:r.sijben@venlo.nl
mailto:i.billikens@venlo.nl
mailto:b.vanoppen@venlo.nl
mailto:mar.willemsen@venlo.nl
mailto:b.boujaja@venlo.nl
mailto:nick.faber@venray.nl
mailto:rob.nabben@venray.nl%2006-50492297
mailto:rob.nabben@venray.nl%2006-50492297
mailto:werner.hendriks@venray.nl
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Loes van der Beele  

(Wmo-consulent) 
loes.van.der.beele@venray.nl  
06-15549254  
(Wmo-consulent) 
 

Weert 
 
 

Maartje Verlaek 
 
 
Marjon van der Sterren 
 
 
Susanne Lestraden 
 

m.verlaek@weert.nl 
06-28448794 
 
m.vander.sterren@weert.nl 
0612152487 
 
S.lestraden@weert.nl 
0646363522 

 
2. Ketenregisseurs Noord- en Midden-Limburg 

Regio Midden Oost 
 
 

Suzan Lauvenberg s.lauvenberg@gemeentemaasgouw.nl 
ketenregie@zvhmiddenlimburg.nl 
06-57444809 
 

Regio Midden West 
 
 

Hilke van Heumen h.van.heumen@weert.nl 
06-28455629 

 
 

Regio Noord 
 

Mariska Willemsen 
 
 
Bader Bouajaj 
 
 
Hinke Venhuizen  

mar.willemsen@venlo.nl  
06-42057093 
 
b.bouajaj@venlo.nl  
06-46895966 
 
hinke.venhuizen@venray.nl 
06-52 73 68 64 
 

 
3. Aanbieder MO Noord- en Midden-Limburg 

Een centraal punt voor Noord- en Midden-Limburg  
 
 

088-3379079 
meldpunt@moveoo.nl 

 
4. Participatiecoach vanuit aanbieder Rendiz  

Regio Noord-Limburg 
 
 

Jos Slaats 
Tel: 06 24987993 
werkzaam op maandag t/m 
donderdag 
j.slaats@rendiz.nl  

 
Regio Midden-Limburg  

Wilbert Rutten 

Tel: 06 39006069  
Werkzaam op maandag t/m 
donderdag  

mailto:loes.van.der.beele@venray.nl
mailto:m.verlaek@weert.nl
mailto:m.vander.sterren@weert.nl
mailto:S.lestraden@weert.nl
mailto:s.lauvenberg@gemeentemaasgouw.nl
mailto:ketenregie@zvhmiddenlimburg.nl
mailto:h.van.heumen@weert.nl
mailto:mar.willemsen@venlo.nl
mailto:b.bouajaj@venlo.nl
mailto:hinke.venhuizen@venray.nl
mailto:meldpunt@moveoo.nl
mailto:j.slaats@rendiz.nl
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w.rutten@rendiz.nl  
 

 

3.2.  Toetsing recht op maatschappelijke opvang 
De toets bestaat uit een aantal onderdelen.  

De wettelijke kaders waarin beschreven staat wanneer iemand tot de doelgroep behoort en hoe je 

dit kunt onderzoeken. In sommige gevallen zul je daarbij ook moeten onderzoeken of iemand wel  

een ingezetene van Nederland is, dit bepaalt namelijk ook het recht op opvang.    

 

Daarbij is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de algemene voorziening acute opvang en 

de Maatwerkvoorziening opvang.  

In die gevallen waar de persoon zich direct meld bij de opvanginstelling kan deze niet in alle gevallen 

het recht op opvang toetsen, wel kan de opvanginstelling toetsen of de hulpvraag spoedeisend 

genoeg is om de persoon al eerste opvang aan te bieden. 

Ook als iemand dus door de opvang organisatie al is opgevangen voor acute opvang ( ‘eerste 

spoedeisende opvang’) moet het onderzoek, de toetsing, nog uitwijzen of er recht bestaat op opvang 

en of de persoon inderdaad onvoldoende zelfredzaam is en dus tot de doelgroep behoort. Dit 

onderzoek is een taak van de gemeente: de gemeente stelt vast of iemand recht heeft op opvang.  

Als uit het onderzoek blijkt dat dit het geval is, wordt de eerste opvang als algemene voorziening 

omgezet in de maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang en ontvangt de persoon een 

toekennende beschikking en is vanaf dat moment ook een eigen bijdrage verschuldigd.  

 

1. Wettelijke kaders 

 
1.1 Wmo verordening, besluit Beschermd Wonen en Opvang en beleidsregels landelijke 
toegankelijkheid MO 
De wettelijke kaders om vast te stellen wie er in aanmerkingen komen voor maatschappelijke opvang 
zijn te vinden in:  
- de plaatselijke Wmo verordening;  
- Het besluit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang;  
- beleidsregels landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang. 
 
Regionaal zijn de teksten in de verordening, het besluit en de beleidsregels op elkaar afgestemd 
zodat er regionaal dezelfde uitvoering aan kan worden gegeven.  

 
1.2 De beleidsregel landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 
De beleidsregel landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang vloeit voort uit een landelijke 
convenant dat door gemeenten is ondertekend.  
 
De beleidsregel behandelt: 
- Artikel 2. Melding en (eerste) opvang; 
- Artikel 3. Onderzoek; 
- Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens.  
 
Naast deze beleidsregel is er ook een werkinstructie Landelijke toegankelijkheid MO. 
https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/werkinstructie-landelijke-toegankelijkheid-
mo_20191118.pdf. 
 
 

mailto:w.rutten@rendiz.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/werkinstructie-landelijke-toegankelijkheid-mo_20191118.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/werkinstructie-landelijke-toegankelijkheid-mo_20191118.pdf
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2. Doelgroepbepaling  
In het algemeen, stelt het Besluit Beschermd wonen en opvang ( artikel 8.1 ) dat:  
 “ Een cliënt kan in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang als 
hij: 
a. feitelijk dakloos is, of als bewoner staat ingeschreven bij een door de gemeente erkende 24-uurs 
woonvoorziening, al dan niet voorafgaand aan opname in een (psychiatrische) kliniek, of aan 
detentie; en 
b. niet in staat is om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving; en 
c. niet beschikt over alternatieven die de situatie van feitelijke of residentiële dakloosheid op kunnen 
heffen. 
 
Een slachtoffer van huiselijk geweld kan in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening 
maatschappelijke opvang als deze: 
a. slachtoffer is van geweld in huiselijke kringen vanwege aspecten van veiligheid de thuissituatie 
moet verlaten; of  
b. indien sprake is van kindermishandeling en opvang van kind(eren) met de beschermende 
ouder/verzorger in de opvang noodzakelijk is; en 
c. geen mogelijkheden heeft om zelf, al dan niet met gebruikmaking van het eigen sociale netwerk of 
door interventie van derden, een veilige situatie te creëren, of in alternatieve huisvesting te voorzien. 

ten aanzien van de onderzoekstermijn, stelt de beleidsregel landelijke toegankelijkheid MO 
aanvullend:  
“artikel 3, lid 8. 
Het onderzoek, zoals bedoeld in lid 3, wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken 
uitgevoerd, tenzij er redenen zijn, buiten de invloed van het college, die dit onmogelijk maken.“ 

In spoedeisende gevallen stelt het Besluit Beschermd wonen en opvang dat:  
“a. wordt een melding voor […] opvang gezien als een aanvraag en organiseert het college in overleg 
met aanbieders onverwijld de inzet van een tijdelijke (maatwerk-)voorziening voor […] opvang, in 
afwachting van de uitkomst van het onderzoek en op grond van artikel 2.3.2 Wmo 2015; 
b. neemt het college binnen vijf werkdagen na de inzet van een tijdelijke maatwerkvoorziening zoals 
bedoeld onder a. contact op met de aanbieder om afspraken te maken over de vervolgprocedure; 
c. wordt aan de aanbieder gevraagd om voor zover mogelijk de in het behandelplan of plan van 
aanpak afgesproken resultaten te betrekken bij het onderzoek; 
d. wordt de tijdelijke (maatwerk-)voorziening, zoals bedoeld onder a. ingezet voor de duur van het 
onderzoek en geldt voor maximaal 8 weken.” (zie ook hierboven, de onderzoektermijn voor MO is 
vastgelegd in de beleidsregel landelijke toegankelijkheid MO).  
 
2.1 Bepalen van het recht op opvang 
In het geval dat er geen sprake is van een acute situatie en in vervolg op de inzet van de tijdelijke 
maatwerkvoorziening in de vorm van eerste opvang dient er beoordeeld te worden of er recht op 
opvang is.  
  
Een ingezetene van Nederland kan overeenkomstig de bepalingen van de wmo ( Art. 1.2.1 WMO 
2015) in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening 
 
A. Bepalen of iemand een Ingezetene is van Nederland 
Hierbij bekijk je in de BRP applicatie welke verblijfstitel iemand heeft.  
Er wordt een code gegeven aan een verblijfstitel van iemand.  
Op basis van deze code kun je in de betreffende tabel zien of er recht bestaat op een WMO 



20 

 

voorziening (MO) en of dit gemeld moet worden bij de IND.8 
 
Voor het contact met de IND wordt er regionaal een deel-werkproces uitgewerkt o.l.v. Suzan 
Lauvenberg.  
Er zijn voorbeelden beschikbaar van andere regio’s ( Flevoland) en we onderzoeken hoe we van deze 
voorbeelden gebruik kunnen maken dit onderdeel handiger te organiseren.   
 
Bij twijfel altijd contact opnemen met de IND ketenpartnerlijn via 088-0430500 (dit nummer is echt 
alleen voor ketenpartners en niet voor onze burgers).  
Tot slot is het altijd goed om het verblijfsdocument te bekijken. In sommige gevallen heeft iemand 
verblijf verkregen op basis van partner en/of familielid en dient diegene een zelfstandig verblijfsrecht 
aan te vragen.  
 
Uitzondering m.b.t. huiselijk geweld 
1. Vreemdelingen komen alleen in aanmerking voor een maatwerkvoorziening Wmo als ze 

rechtmatig verblijf hebben o.g.v. artikel 8 onder a t/m e en l van de Vw2000. 
2. Een vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft, maar valt onder artikel 24 lid 2 van Richtlijn 

2004/38/EG (dit is ter beoordeling aan de IND), komt niet in aanmerking voor een 
maatwerkvoorziening in de vorm van opvang. 

3. Als sprake is van risico’s voor de veiligheid i.v.m. huiselijk geweld is regel 2 niet van toepassing. In 
dat geval val je terug op regel 1. Er is dan recht op opvang, mits de vreemdeling rechtmatig 
verblijf heeft.  

 
B. Beoordelen of iemand tot de doelgroep behoort 
Mocht iemand ingezetene van Nederland zijn (zie A ) en op basis van zijn verblijfsrecht toegang 
kunnen krijgen dient er nog beoordeeld te worden of iemand behoord tot de doelgroep MO.  
 
In de werkinstructie van de VNG (pagina 4) staat over de beoordeling van de noodzaak tot eerste 
opvang:  
“ De eerste opvang is de verantwoordelijkheid van de gemeente van melding als er een acute 
noodzaak bestaat. Een acute noodzaak bestaat als: 
a. er geen opvang mogelijk is in het eigen netwerk; 
b. er geen andere alternatieven aanwezig zijn én; 
c. de betrokkene onvoldoende in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. “ 
  
Bij de beoordeling of iemand tot de doelgroep behoort beoordeel je onder andere hoe zelfredzaam 
iemand is (dan wel met behulp van het sociale netwerk)  
Factoren die daarbij een rol spelen zijn o.m.:  
- financiële situatie; heeft iemand genoeg middelen om huisvesting te kunnen betalen (komt 

iemand bv. in aanmerking voor een bijstandsuitkering)? 
- psychische situatie; is iemand psychisch in staat om dit soort dingen te regelen? 
- taal; spreekt iemand voldoende Nederlands of bv. een taal als Engels, waarmee hij zich 

verstaanbaar kan maken? 
- heeft iemand een netwerk om op terug te vallen, voor tijdelijke woonruimte of om hem te 

ondersteunen bij het zoeken van woonruimte? 
- weet iemand de weg binnen de regelgeving of naar instanties? Dat kan bv. blijken uit het feit dat 

iemand er eerder in is geslaagd om woonruimte te vinden of een uitkering aan te vragen.  
 

 

 
8 De code en de tabel zijn opvraagbaar via de BRP-applicatie.  
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Hierbij nog wat voorbeeld links/uitspraken omtrent het zelfredzaamheidscriterium etc.: 
- https://www.sociaalweb.nl/dossiers/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang 
- https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/maatschappelijke-opvang-crvb-geeft-nadere-

invulling-aan-het-begrip-in-staat-tot-handhaving-in-de-samenleving 
- https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/geen-onderdak-maar-toch-geen-recht-op-

maatschappelijke-opvang  
- ECLI:NL:RBAMS:2020:4187 
- ECLI:NL:RVS:2020:922 
- ECLI:NL:RBAMS:2022:143 

 
3. Landelijke toegankelijkheid MO bovenregionaal en regionaal 
Hierbij onderzoeken we de aanvraag voor maatschappelijke opvang van iemand die niet uit de regio 
Noord- en Midden-Limburg afkomstig is.  
Naast het bepalen van het recht op opvang en het onderzoek of de persoon tot de doelgroep 
behoort is de centrale vraag in het onderzoek:  
Heeft een traject binnen onze regio kans van slagen?  
 
Gebruik hierbij de onderzoeksvragen van het convenant landelijke toegang Maatschappelijke opvang 
pagina 10. https://vng.nl/files/vng/convenant-landelijke-
toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang_20190216_1.pdf 
( zie ook de beschrijving in hoofdstuk 2 )  
 
Komt iemand wel uit de regio dan geld ook hier, waar heeft een traject de meeste kans van slagen? 
Met welke zaken moeten we rekeninghouden bij plaatsing in de opvang? 
De gevonden antwoorden verwerk je in het onderzoeksverslag c.q. ondersteuningsplan / 
leefzorgplan.  

 

3.3.  Onderzoeksvragen en Werkinstructie Landelijke toegankelijkheid MO  
Het voert te ver om hier de gehele werkinstructie van de VNG inzake de landelijke toegankelijkheid 
over te nemen. Nogmaals verwijzen we hiervoor naar de website van de VNG:  
https://vng.nl/files/vng/convenant-landelijke- 
toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang_20190216_1.pdf  

De onderzoeksvragen vanuit de werkinstructie van de VNG staan hieronder.  
Het is raadzaam de antwoorden op de vragen te integreren in het reguliere ondersteuningsplan 
c.q. leefzorgplan.  

De gemeente (of regio) die het onderzoek uitvoert, onderzoekt in welke gemeente (of regio) een 
traject in de maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel 
het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) 
van de cliënt. De volgende aspecten a t/m e dienen in elk geval daarbij aan de orde te komen. Daarbij 
is van belang dat de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk gestaafd worden met feiten (waar 
mogelijk met schriftelijke bevestigingen) om tot een gemotiveerd besluit te komen. 

a. Wens van de inwoner 
• Heeft de inwoner een wens waar (in welke gemeente of regio) hij opgevangen wil worden? 
• Welke argumenten heeft de cliënt waarom een traject in de betreffende gemeente of regio van zijn 
of haar wens de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen 
aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de inwoner? 

 

 

https://www.sociaalweb.nl/dossiers/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang
https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/maatschappelijke-opvang-crvb-geeft-nadere-invulling-aan-het-begrip-in-staat-tot-handhaving-in-de-samenleving
https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/maatschappelijke-opvang-crvb-geeft-nadere-invulling-aan-het-begrip-in-staat-tot-handhaving-in-de-samenleving
https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/geen-onderdak-maar-toch-geen-recht-op-maatschappelijke-opvang
https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/geen-onderdak-maar-toch-geen-recht-op-maatschappelijke-opvang
https://vng.nl/files/vng/convenant-landelijke-toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang_20190216_1.pdf
https://vng.nl/files/vng/convenant-landelijke-toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang_20190216_1.pdf
https://vng.nl/files/vng/convenant-landelijke-%20toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang_20190216_1.pdf
https://vng.nl/files/vng/convenant-landelijke-%20toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang_20190216_1.pdf
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b. Sociaal netwerk 
• Wie behoren tot het sociale netwerk (zijnde personen uit de huiselijke kring of andere personen 
met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt) en waar wonen zij? 
• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een positieve invloed heeft of kan 
hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (‘ondersteunend netwerk’)?  
Waaruit bestaat de ondersteuning, nu en in de toekomst? Draagt een traject in een bepaalde 
gemeente of regio eraan bij dat deze invloed in belangrijke mate wordt benut? 
• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een negatieve invloed heeft of kan 
hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (‘negatief netwerk’)? Welke negatieve 
invloed heeft dit sociaal netwerk naar verwachting op de cliënt en in welke mate? Draagt een traject 
in een bepaalde gemeente of regio er naar verwachting aan bij dat deze invloed wordt voorkomen of 
in belangrijke mate wordt beperkt? 

c. Bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs 
• Is er sprake van bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs in een bepaalde gemeente  
of regio? 
• Zo ja, bij welke werkgever, aanbieder van dagbesteding of onderwijs is dit, en voor hoeveel dagen 
per week? 
• Per welke datum is cliënt hiermee gestart, en per wanneer eindigt contract, opleiding etcetera? 
• In welke mate draagt dit werk/dagbesteding/onderwijs naar verwachting bij aan de 
zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de 
continuïteit zoveel als mogelijk te worden gewaarborgd? 

 d. Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten 
• Is er sprake van lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten? 
• Zo ja welke? Wanneer zijn deze trajecten gestart, en met welke frequentie is er contact? 
• Welke aanbieders of zorgverleners zijn daarbij betrokken? 
• Indien het gemeentelijke ondersteuning of hulp betreft: welke gemeente heeft hiertoe een 
toekenningsbeschikking verleend? 
• In welke mate draagt deze hulpverlening/ondersteuning naar verwachting bij aan de 
zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de 
continuïteit zoveel als mogelijk te worden gewaarborgd? 
• Wat is de visie van de huidige betrokken hulpverlening in welke gemeente een traject in de 
maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste 
kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de 
cliënt? 

e. Actuele criminele activiteiten en/of maatregelen 
• Is er sprake van actuele politie- of justitiecontacten in die zin dat er recent sprake was of is  
van criminele activiteiten? In hoeverre kan dit aangetoond worden? Is cliënt bekend bij een 
Veiligheidshuis? 
• Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio naar verwachting eraan bij dat criminele 
activiteiten worden voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt? 
• Is er sprake van maatregelen die zijn opgelegd aan de cliënt (justitieel, zoals contact- of 
gebiedsverboden waarmee rekening gehouden moet worden? 

Onderzoeksvragen wanneer een cliënt zich telefonisch/digitaal aanmeldt 
• Waar verblijf je nu? 

• Waarom bel je nu? 

• Waarom bel je nu hierheen? 

• Waar heb je het afgelopen jaar verbleven? 

• Indien netwerk in regio van melding, dan daar onderzoek doen. Verwijzen naar woonplaats als 
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daar het traject grootste kans van slagen heeft; 

• Indien verblijf in andere regio: dan gemeente van herkomst onderzoek laten doen.  

3.4.  Werkproces Backoffice MO 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkproces MO 
(maatschappelijke opvang)  

 
Versie 22 maart 2022 
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Aanleiding 

In het kader van de implementatie van de nieuwe opdracht voor maatschappelijke opvang (MO) 

hebben de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg9 en de opdrachtnemer (combinatie 

Moveoo, Leger des Heils en Rendiz) het volgende afgesproken: 

✓ er komt een uniform toegangsproces voor de hele regio Noord- en Midden-Limburg. De 

doelgroep van de MO beweegt zich over de hele regio (en vaak nog over de regiogrenzen) 

heen en op deze manier krijgen ze binnen onze regio overal te maken met dezelfde 

afspraken; 

 

✓ de ‘werkinstructie landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang’ is hierbij leidend; 

 

✓ de toegang tot de maatschappelijke opvang gaat lokaal10 plaatsvinden waarbij de gemeenten 

een veel nadrukkelijker rol krijgen in het toegangsproces. Hierbij gaat het om betrokkenheid 

van zowel collega’s van de Wmo als van de Participatiewet en om toegang in de bredere zin 

van het woord. Dat wil zeggen: het hoeft niet altijd te gaan om daadwerkelijke plaatsing 

binnen de maatschappelijke opvang. Het kan ook gaan om preventie van instroom.  

Het idee achter het lokaal organiseren van de toegang is dat de lokale gemeenten het dichtst bij de 

inwoner staan en zodoende het beste aan kunnen sluiten op de ondersteuningsvraag van de 

inwoner. Zij hebben immers het beste zicht op de sociale basisinfrastructuur. Ook kunnen zij 

makkelijker schakelen met andere vormen van ondersteuning zoals beschermd wonen, begeleiding 

of daginvulling. 

In dit document wordt de vertaling gemaakt van het uniforme werkproces toegang naar de 

backofficeprocessen van de gemeente.  

  

 
9 M.u.v. de gemeente Gennep die voor MO aansluit bij de regio Nijmegen 

10 Een aantal gemeenten geeft dit samen vorm (MER-uitvoeringsorganisatie) of mandateert hiervoor een 

andere gemeente  

   (Bergen mandateert de gemeente Venray) 
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Productcodes 

Productomschrijving Productcode Volume Eenheid Frequentie Declaratie 

Maatschappelijke 
opvang 

16L01 1 stuks geldigheidsduur Nee/lumpsum 

 

Bekostiging & opdrachtnemer maatschappelijke opvang 

Met de opdrachtnemer (Moveoo11, Leger des Heils en Rendiz) zijn financiële afspraken gemaakt op 

basis van lumpsum. Dit houdt in dat aanbieders een jaarbudget krijgen waarvoor de afgesproken 

ondersteuning geleverd dient te worden. Hierbij wordt gestuurd op tijdelijkheid: een traject is gericht 

op uitstroom en duurt, afhankelijk van de doelgroep, 3 tot maximaal 6 maanden. 

Voor de opdracht maatschappelijke opvang geldt dat alleen Moveoo en het Leger des Heils gaan 

werken met het berichtenverkeer omdat alleen zij binnen de opdracht de maatwerkvoorziening 

maatschappelijke opvang leveren. De gegevens van beide partijen zijn reeds bij de inrichting van de 

backoffice voor beschermd wonen in de gemeentelijke systemen geplaatst. Bij beide partijen is 

gecheckt of deze gegevens ook 1-op-1 gelden voor maatschappelijke opvang en dat bleek zo te zijn. 

 

Voor maatschappelijke opvang is een PGB traject niet mogelijk.   

Gebruik gemeentecode 

De backoffices dienen bij het afgeven van beschikkingen voor de maatwerkvoorziening 

maatschappelijke opvang de gemeentecode te hanteren van de gemeente van herkomst. Dit is 

vooral belangrijk voor de MER-gemeenten en de gemeente Venray. 12  

Voor de acute opvang (een algemene voorziening) worden geen beschikkingen afgegeven.  

Eigen bijdrage 

Voor maatschappelijke opvang geldt een eigen bijdrage. De inning van de eigen bijdrage is belegd bij 

de opdrachtnemer. De hoogte van de eigen bijdrage is vastgelegd in de lokale Wmo-verordeningen13 

van de gemeenten. Er is geen sprake van inning van de eigen bijdrage door het CAK. 

 

 

 

 

 
11 Penvoerder 

12 Zie voetnoot vorige pagina 

13 De naam voor de verordening is overal anders. Vaak wordt er ook een verbinding gelegd met jeugd of met 

het gehele sociaal domein. voor de leesbaarheid is hier gekozen voor de term ‘Wmo-verordening’ 
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iWmo-berichten 

Aanbieders en gemeenten communiceren via de standaardberichten Wmo en hanteren daarbij de 

maximale termijnen.  

Gebruik berichtenverkeer  

De volgende berichten worden gebruikt: 

WMO301   Toewijzingsbericht   Gemeente   -  

WMO302   Retourbericht op WMO301   Opdrachtnemer   Binnen 3 werkdagen na ontvangst WMO301   

WMO305   Start Dienstverlening   Opdrachtnemer   Binnen 5 werkdagen na de daadwerkelijke 

datum waarop de hulp / ondersteuning gestart 

is  

WMO306   Retourbericht op WMO305   Gemeente   Binnen 3 werkdagen na ontvangst WMO305   

WMO307   Stop Dienstverlening   Opdrachtnemer   Binnen 5 werkdagen na de daadwerkelijke 

datum waarop de hulp / ondersteuning 

beëindigd is   

WMO308   Retourbericht op WMO307   Gemeente   Binnen 3 werkdagen na ontvangst WMO307   

WMO317 Verzoek om Wijziging Wmo-hulp Opdrachtnemer Zodra de situatie zich voordoet14 

WMO318 Retourbericht op WMO317 Gemeente Binnen 5 werkdagen na ontvangst 

 
14 Het antwoord op een WMO317 is ofwel een nieuwe toewijzing (WMO301) ofwel een afwijzing van het 

gevraagde. 
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Werkproces: processtappen toegang & backoffice maatschappelijke opvang 

Hieronder volgt eerst een beschrijving van de processtappen voor toegang en backoffice indien het 

gaat om opvang niet zijnde opvang aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). 

 

1. Inwoners die mogelijk maatschappelijke opvang nodig hebben, kunnen zich op 2 plekken 

melden: bij de opdrachtnemer (hierna: ON) voor maatschappelijke opvang (lees: Moveoo of het 

Leger des Heils) of bij één van de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.  

➢ Indien de inwoner zich meldt bij de ON dan bekijkt de ON eerst of (1e) opvang 

noodzakelijk is. Indien dat zo is dan zet de ON de melding dezelfde werkdag of de eerste 

werkdag na het weekend, door naar de gemeente van melding. 15 De gemeente van 

melding voert de screening16 uit.  

➢ Wanneer de inwoner zich meldt bij de gemeente, wordt de screening van daaruit 

opgestart door de lokale Wmo-consulent. De gemeente van melding legt in haar 

backofficesysteem (Suite, Pink etc.) vast dat er een melding is binnengekomen.17 

Op basis van de screening wordt bepaald of 1e opvang noodzakelijk is.  

➢ Indien 1e opvang noodzakelijk is, kan de inwoner voor 1e opvang gebruik maken van de 

algemene voorziening maatschappelijke opvang. Dit wordt als zodanig genoteerd in het 

backofficesysteem van de gemeente van melding.  

➢ Indien 1e opvang niet noodzakelijk is, wordt dit ook genoteerd in het backofficesysteem 

van de gemeente van melding. Wanneer er wel andere vormen van ondersteuning 

worden ingezet, bijvoorbeeld verblijf in het eigen netwerk, dan wordt ook dat genoteerd 

in het backofficesysteem. 

2. Wanneer uit de screening blijkt dat de gemeente van melding niet de gemeente van herkomst is 

dan worden de gegevens uit de screening (zie werkinstructie uitvraag recht op opvang18) 

overgedragen van de gemeente van melding naar de gemeente van herkomst. 

3. De Wmo-consulent van de gemeente van herkomst voert het onderzoek uit (keukentafelgesprek 

= onderzoeksfase) op basis van de werkinstructie uitvraag recht op opvang19. In deze fase vindt 

er afstemming plaats met de ON en, indien van toepassing, met de collega’s van de P-wet. De 

onderzoeksfase wordt afgesloten met een onderzoeksverslag (in sommige gemeenten ook wel 

leefzorgplan genoemd) waarin het advies van de Wmo-consulent is opgenomen. In het 

onderzoeksverslag wordt door de Wmo-consulent overigens ook aangegeven wat de hoogte van 

de eigen bijdrage MO is zodat dit verwerkt kan worden in de beschikking. Het onderzoeksverslag 

wordt door de Wmo-consulent ter tekening (voor akkoord) naar de inwoner gestuurd. 

 
15 Wanneer de ON op basis van dit contact met de inwoner met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

weet wat de gemeente van herkomst is en dat die niet gelijk is aan de gemeente van melding dan zet de ON de 

melding rechtstreeks door naar de gemeente van herkomst om onnodige administratieve belasting van de 

gemeente van melding te voorkomen. 

16 Zie voor een toelichting op wat de screening inhoudt hfst 2.2 en bijlage 3.3  

17 Het ligt in de lijn der verwachting dat gemeenten in deze zoveel mogelijk aansluiten bij hun reguliere Wmo-

proces 

18 Zie voor een toelichting bijlage 3.4 

19 Zie vorige opmerking 
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4. Wanneer de inwoner het onderzoeksverslag getekend retour heeft gestuurd aan de lokale 

gemeente dan start de gemeente van herkomst met de verwerking van het besluit: 

a. er wordt door de gemeente van herkomst een beschikking maatwerkvoorziening 

maatschappelijke opvang verstuurt aan de inwoner; 

b. de gemeente van herkomst start door verzending van het WM0301-berichthet 

berichtenverkeer op (binnen 5 werkdagen). 

c. Hierop stuurt de ON een WMO302-bericht. 

d. Wanneer de inwoner daadwerkelijk in ondersteuning wordt genomen, verstuurt de ON 

aan de backoffice van de gemeente van herkomst een WMO305-bericht. 20     

e. Wanneer de ondersteuning eindigt (om welke reden dan ook) verstuurt de ON aan de 

backoffice van de gemeente van herkomst een WMO307-bericht. De backoffice van de 

gemeente van herkomst verwerkt het bericht.  

 

NB 1 De gemeente van herkomst staat overigens ook aan de lat voor het voeren van regie op de 

betreffende MO-casus.  

NB 2 Voor de input voor de regionale monitor MO blijft de input die de MGR ontvangt vanuit de 

ON leidend. Dit omdat via de gemeentelijke systemen niet op een waterdichte manier de hele 

gang van de inwoner binnen de MO gevolgd kan worden en dus ook niet 1-op-1 vergeleken kan 

worden met de data vanuit de ON. 

De gegevens uit het lokale backofficesysteem en uit het IWmo berichtenverkeer kunnen lokaal 

wel gebruikt worden ter verificatie van de gegevens die de ON aan de MGR aanlevert over de 

betreffende gemeente. Daarnaast wordt de komende periode gewerkt aan het beschikbaar 

krijgen van de data uit het berichtenverkeer MO voor de MGR. Hiertoe zullen gesprekken 

worden gevoerd over de noodzakelijke mandaten en verwerkersovereenkomsten. 

NB 3 De inrichting van de backofficeprocessen rondom de inning van eigen bijdrage MO, de 

inhouding op de uitkering en de uitgifte van treinkaartjes wordt op een later moment nader 

uitgewerkt onder regie van beleid. 

 

 
20 De retourberichten vanuit de gemeente (zoals de 306 en de 308) in het kader van het IWmo-

berichtenverkeer worden automatisch gegeneerd. 
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Indien het gaat om de processtappen voor toegang en backoffice indien het gaat om opvang aan 

slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) dan wijken de eerste twee stappen af van 

het hierboven beschreven proces. 

 

1. Inwoners die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen zich melden bij de 

gemeente of de ON. In dergelijke gevallen verwijzen beide partijen de inwoner door naar Veilig 

Thuis. Veilig Thuis voert de eerste screening uit. 

2. Veilig Thuis bepaalt, in overleg met de ON, of 1e acute opvang noodzakelijk is. Wanneer beide 

partijen overeenstemming hebben over de noodzaak tot acute opvang dan brengt Veilig Thuis de 

gemeente van herkomst van de inwoner op de hoogte van deze beslissing. 

3. Vanaf dit moment verloopt het werkproces gelijk met het hierboven beschreven proces. 
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3.5.  Eigen Bijdrage maatschappelijke opvang 
Hierover is het volgende opgenomen in het Besluit BW en MO:  

Artikel 9 Eigen Bijdrage verblijf maatschappelijke opvang 

9.1 Gedurende het gebruik van de door een instelling aangeboden maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd. 

9.2 Cliënt is geen bijdrage verschuldigd voor nachtopvang c.q. acute opvang. 

9.3 Bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage gelden de volgende uitgangspunten: 

a. In de vaststelling van de eigen bijdrage voor opvang wordt er vanuit gegaan dat cliënten binnen de 

MO zelf voor voeding zorgen. Dit past binnen de huidige ontwikkelingen van de Maatschappelijke 

Opvang en Vrouwenopvang waarbij behoud en bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

een belangrijke waarde vormen. 

b. Indien de instelling wel voeding aan de cliënt verstrekt, mag de instelling hier een vergoeding voor 

vragen zoals het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) die berekent als gemiddelde 

voedingskosten. https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/21 

 

9.4 Bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage wordt onderscheidt gemaakt tussen jongeren 

(tot 21) en volwassenen (vanaf 21): 

 
Eigen bijdrage excl. voeding per dag 

Jongere 18 tot 21 jaar € 10 

Volwassene vanaf 21 jaar 

( met of zonder kinderen)  

€ 15 

Gezin c.q. Gehuwden 

( met of zonder kinderen)  

€ 15 

 

9.5 De eigen bijdrage wordt per maand betaald. De eigen bijdrage is verschuldigd voor iedere dag of 

gedeelte van een dag waarop de cliënt gebruik maakt van het aanbod van de instelling. Een gedeelte 

van een maand wordt berekend op basis van het aantal dagen in de desbetreffende maand. 

9.6 Cliënten ontvangen een beschikking22 over de hoogte van de eigen bijdrage en verplichten zich 

tegenover de opvanginstelling tot het betalen van de eigen bijdrage. 

 
21 de aanbieder hanteert hierbij een gemiddelde van € 7,50 per dag.  

22 als onderdeel van de toekennende beschikking voor maatschappelijke opvang.  
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9.7 De inning van de eigen bijdrage wordt namens het college verricht door de gecontracteerde 

maatschappelijke opvang instellingen. 

9.8 Voor cliënten met aantoonbare dubbele woonlasten, wordt de eigen bijdrage voor een 

maatwerkvoorziening opvang verminderd met een forfaitair bedrag, gelijk aan 20% van de geldende 

bijstandsnorm. 

 

Het innen van de Eigen Bijdrage  

< nog verder uitwerken invoegen>    

 

3.6.  Aandachtspunten bij aanvraag uitkering dak- en thuislozen  
< nog verder uitwerken en invoegen>   

3.7.  Notitie tijdelijke overname c.q. doorlopen bijstandsuitkeringen, 
schuldhulpverleningstrajecten, Wmo voorzieningen  

 

NOTITIE TIJDELIJKE OVERNAME BIJSTANDSUITKERINGEN, SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECTEN, WMO-

VOORZIENINGEN (Roermond, Danielle van Bilzen, sept 2021 )  

Aanleiding 

Binnen het sociaal domein is het beleidsmatig het streven dat burgers die dat nodig hebben zo dicht 

mogelijk (in eigen wijk/buurt/gemeente) ondersteuning krijgen én daar waar de kans op herstel het 

grootst is.  

In specifieke gevallen is het óf niet mogelijk om de ondersteuning (opvang of verblijf) in de eigen 

wijk/buurt/gemeente te organiseren óf is het voor de burger beter om deze ondersteuning elders te 

ontvangen. 

Dan zijn burgers (tijdelijk) aangewezen op voorzieningen in een andere gemeente dan de gemeente 

van herkomst. 

Op dit moment is het doorgaans zo dat wanneer burgers verhuizen naar een nieuwe gemeente, ze 

zich hier ook moeten inschrijven in het BRP en in de nieuwe gemeente gebruik maken van 

voorzieningen. Hiertoe moeten in de nieuwe gemeente weer zaken worden opgestart / aangevraagd 

bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Dat betekent vaak opnieuw het verhaal vertellen en opnieuw 

alle benodigde documenten bij elkaar verzamelen. Dat is voor veel burgers niet eenvoudig. 

Bovendien kan het leiden tot vertraging in het herstelproces of zelfs tot uitval omdat eerst gewerkt 

moet worden aan het weer opstarten van zaken die in de gemeente van herkomst in principe al 

geregeld waren. Daarnaast vraagt het ook van gemeenten extra capaciteit. 

Het beleid van gemeenten is erop gericht dat burgers, na een periode van tijdelijke ondersteuning 

(opvang of verblijf) in een andere gemeente, weer duurzaam uitstromen in de gemeente van 

herkomst. Tijdens de periode van tijdelijke ondersteuning wordt hier al een start mee gemaakt.  

Dit betekent dat na de periode van tijdelijke ondersteuning de zaken weer opnieuw opgestart 

moeten worden in de gemeente van herkomst. 

Dit is een onwenselijke situatie. Daarom beogen we met deze notitie verandering aan te brengen in 

deze gang van zaken.  
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De diverse wetgevingen bieden ruimte voor deze gewenste verandering. Hieronder een korte 

toelichting. 

1. het laten uitvoeren van schuldhulpverlening door een andere gemeente dan de woongemeente 

is mogelijk op grond van artikel 3 lid 5 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

2. bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen is wettelijk gezien de inschrijving in het BRP leidend 

en waar iemand zijn hoofdverblijf heeft (artikel 40 Participatiewet). Het tijdelijk door laten lopen 

van de bestandsuitkering in de gemeente van herkomst is, na het maken van onderlinge 

afspraken daarover met de andere gemeente waar betrokkene tijdelijk feitelijk verblijft, mogelijk 

op grond van artikel 18, lid 1 van de Participatiewet. In dit artikel is opgenomen dat het college 

de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen afstemt op de omstandigheden, 

mogelijkheden en middelen van de belanghebbende; 

3. de Wmo kent geen vergelijkbare bepaling als de Participatiewet of de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Echter de lijn zoals in deze wetgevingen is opgenomen zou ook voor de 

Wmo kunnen gelden wanneer gemeenten dit onderling overeen komen: in onderling overleg 

spreken gemeenten af welke gemeente tijdelijk de Wmo-voorziening afhandelt (of tijdelijk door 

laat lopen), mede voor de andere gemeente. 
 

Ter illustratie van de praktijk volgt hieronder een tweetal casussen. 

 

Casus 1 

Moeder met 2 kinderen uit Roerdalen. Moeder wordt dakloos naar aanleiding van een huiselijk 

geweld incident met partner. Ze kloppen aan bij de maatschappelijke opvang in Roermond. In 

Roerdalen is er onlangs een hulpverleningstraject gestart bij maatschappelijk werk, is een uitkering 

aangevraagd en is schuldhulpverlening opgestart. Ook is CJG betrokken bij de ontwikkeling van de 

kinderen. Kinderen gaan naar school en dit gaat goed. 

Het gezin wordt opgevangen in Roermond omdat daar een gezinsplek leeg was. Doel van moeder is 

om weer terug te keren naar Roerdalen, daar waar alles is opgestart en de kinderen zich thuis 

voelen. 

Voorkeur zou het hebben als alle hulpverlening vanuit Roerdalen blijft lopen; dit versnelt het traject 

naar een eigen woning, waardoor opvang zo kort mogelijk hoeft te duren. 

Casus 2 

Meneer uit Roermond, die de afgelopen 2 jaar geen inschrijfadres heeft gehad. Bekend staat als zeer 

overlastgevend en zorgmijdend. Zijn roots liggen in Roermond en daar zal hij ook altijd naar 

terugkeren. 

In overleg met het VHH wordt een aanbieder gevraagd om met deze meneer in contact te komen. Na 

lang proberen lukt dit. Een vervolg stap is een inschrijfadres (briefadres), opstart uitkering en 

begeleiding op reguliere wijze inzetten vanuit de WMO. Dit allemaal onder bepaalde voorwaarden, 

gezamenlijk afgesproken, op maat voor burger. Aangezien burger nog steeds dakloos is, wordt er 

gezocht naar particuliere kamers, campings, vakantieparken, bed & breakfast, kennissen, noem maar 

op. 

Dit zijn vaak verblijfplekken van korte duur. Doel is om toe te werken naar duurzame uitstroom; 

stabiele huisvesting met begeleiding.  
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Voorkeur heeft het als de voorzieningen vanuit gemeente van herkomst blijven doorlopen tot aan de 

duurzame uitstroom. 

 

Voorstel 

In die specifieke situaties waarin een burger tijdelijk gebruik maakt van voorzieningen (opvang of 

verblijf) in een andere gemeente, kunnen de bestandsuitkering, het schuldhulpverleningstraject of de 

Wmo-voorziening, tijdelijk doorlopen in de gemeente van herkomst. Voorwaarde is dat de burger in 

het kader van zijn herstel als doel heeft om na deze tijdelijke ondersteuning elders, duurzaam uit te 

stromen in de gemeente van herkomst23. Dit betekent dat de burger gedurende deze gehele periode 

ingeschreven blijft in het BRP van de gemeente van herkomst. 

Voorstel is wel om hieraan voorwaarden te verbinden. Hierbij kan in ieder geval gedacht worden aan: 

1. het gaat om een burger die tijdelijk gebruik maakt van een voorziening in een andere gemeente 

én in het kader van diens herstel als doel heeft om duurzaam uit te stromen in de gemeente van 

herkomst; 

2. de periode waarop de overname van de maatwerkvoorziening24 betrekking heeft is in beginsel 3 

maanden en kan 1 keer verlengd worden met nog eens 3 maanden tot een maximum van 6 

maanden; 

3. tijdelijke overname van de maatwerkvoorziening is alleen mogelijk wanneer het een gemeente 

betreft in de regio Noord- en Midden-Limburg25. 
 

3.8.  Grijswonen; Afwegingskader opvang in eigen netwerk   
< wordt uitgewerkt in een aparte werkgroep, medio Q3 gereed >  

 

  

 
23   Bijvoorbeeld omdat de burger in de gemeente van herkomst een (positief, steunend) netwerk heeft 

24  Schuldhulpverleningstraject, bijstandsuitkering of Wmo-voorziening 

25 Concreet gaat het om de volgende gemeenten: Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Weert, 

Nederweert, Leudal, Beesel, Peel & Maas, Horst aan de Maas, Bergen, Gennep, Venlo, Venray 
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3.9.   Participatie bevordering vanuit de aanbieder (Rendiz) 
< nog invoegen> zie PP van Rendiz, uitwerking volgt via Ellen (Rendiz) 
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3.10. Uitstroom en het Transfer- en Matchingspunt  
Op dit moment ( maart, 2022) is het Matchingspunt actief in Midden-Limburg. 

De werkwijze hiervoor is uitgeschreven in het “Werkproces met routeplanner ‘Matchingspunt vraag 

& aanbod passende huisvesting & ondersteuning Midden-Limburg (ML)’ “  

In Noord Limburg is het Transferpunt actief. De werkwijze van het Transferpunt is uitgewerkt in een 

werkdocument.  

 

Het is de intentie van de gehele regio om beide werkwijzen dichter naar elkaar toe te brengen in de 

uitvoering en daarbij te streven naar verdere harmonisering en uniformering van beide 

werkprocessen.  

Dit staat gepland op de beleidsagenda voor de komende beleidsperiode.  

3.11. Stroomschema ontvangst melding dak- thuisloosheid  
Zie apart document!  

3.12.  Stroomschema toegang slachtoffers van huiselijk geweld 
< nog invoegen> daar waar dit nog als wenselijk wordt geacht, aanvullend op bijlage 3.11  

 

3.13. Stroomschema en afspraken kader overdracht inwoners  
< nog door ontwikkelen en invoegen>  

3.14.  Winterregeling en Extreme koude regeling volgens APV.  
Winterregeling procedure ( versie 8/3/2022 )  
Erna Faassen-Arnoldus, Gemeente Venlo  
 
Winterregeling daklozen  
Noord- en Midden-Limburg 
 
Inleiding  
Deze winterregeling is aanvullend op de reeds bestaande Kouderegeling die ingaat bij een extreem 
koude gevoelstemperatuur van -10 °C. Bij die temperatuur wordt overgegaan tot strikte handhaving 
van APV artikel “extreme koude” ( zie bijlage 1) 
 
De winterregeling daklozen Noord- en Midden-Limburg is een beschrijving van de activiteiten die 
extra ingezet worden bij een vooraf bepaalde buiten temperatuur.  
De Winterregeling beschrijft wanneer en wie er verantwoordelijk zijn voor wat.  
 
Winterregeling 
De volgende organisaties zijn betrokken bij de winteropvang volgens de winterregeling.  
De betrokken organisaties kennen allen een procedure die op zo’n moment in gang wordt gezet. In 
Noord- en Midden-Limburg zijn de volgende organisaties betrokken in de uitvoering van de 
winterregeling.  
o Gemeente Venlo 
o Moveoo locatie Venlo 
o Moveoo locatie Roermond 
 
Hieronder staan de gezamenlijke afspraken om te komen tot een goede uitvoering en coördinatie 
van de winterregeling.  
• Gemeente Venlo neemt de coördinatie van de winterregeling daklozen Noord- en Midden-

Limburg op zich.  
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• De afdeling Buitendienst en Beheer Sportexploitatie van gemeente Venlo monitort de weers- en  
temperatuursverwachting.  

• Vanaf oktober t/m april op maandagochtend voor 10.00 uur de weersverwachting bekijken van 
die week. Dit doen we via Buienradar (5 daagse verwachting met gevoelstemperatuur). 

• Betreft alleen de gevoelstemperatuur tussen 21.00 uur en 07.00 uur. 
• Mocht de temperatuur rond de 0 °C zijn, dan is het verstandig om dit dagelijks te checken en de 

prognoses in de gaten te houden. 
• Bij een door het weerbericht aangekondigde aanhoudende periode van 3 dagen van vrieskou 

met een gevoelstemperatuur van -3 °C of 1 dag van -5 °C wordt er door de afdeling Buitendienst 
en Beheer Sportexploitatie een signaal afgegeven aan de teamleider Rechtmatigheid Sociaal 
Domein.  

• De teamleider Rechtmatigheid Sociaal Domein beslist tot openstelling van de winteropvang.  
• De teamleider Rechtmatigheid Sociaal Domein van gemeente Venlo stuurt per e-mail een bericht 

( zie bijlage 2) dat de winterregeling van kracht wordt aan de volgende organisaties;  
o Moveoo locatie Venlo 
o Moveoo locatie Roermond 
o Leger des Heils locatie Venlo 
Iedere organisatie heeft een contactpersoon en vervanger aangewezen die in staat is om 
binnen de eigen organisatie de winterregeling in gang te zetten.  

• Organisaties worden vóór 12:00 geïnformeerd over instellen of intrekken van de winterregeling. 
Op vrijdag wordt er vóór 12:00 beslist of de winterregeling voor dat weekend wel of niet wordt 
ingezet.  

• Iedere organisatie zet volgens eigen procedure de winterregeling in gang. 
• Iedere organisatie screent het eigen bestand op cliënten die mogelijk tot een extra risicogroep 

behoren 
• Signalen rondom te verwachten problemen kunnen worden doorgegeven via de teamleider 

Rechtmatigheid Sociaal Domein. 
• Er volgt overleg met betrokken organisaties met betrekking tot het oplossen van de betreffende 

problemen.  
• Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de te nemen acties. De uitvoering van de 

winterregeling daklozen Noord- en Midden-Limburg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.   
• De teamleider van gemeente Venlo informeert betrokken organisaties wanneer de 

winterregeling wordt ingetrokken.  
 
Randvoorwaarden  
• Afwijkend van de Kouderegeling ( zie bijlage 1) volgt er géén persbericht op het instellen van de 

winterregeling.  
• Bekendmaking van instellen van de winterregeling gebeurt via de communicatiekanalen beheert 

door betrokken opvanginstellingen.  
• Er zijn voldoende opvangplekken.  
• Een dakloze maakt vrijwillig gebruik van de winterregeling en houdt zich aan de afspraken en 

gedragsregels van de opvanginstelling. 
• Zodra de winterregeling ingaat wordt deze opengesteld van 19:00 – 09:00.  
• De winterregeling is voor iedere dakloze toegankelijk, de identificatieplicht kan worden 

opgeschort.  
• Deze winterregeling is géén vervanging van de werkinstructie Kouderegeling zoals beschreven in 

bijlage 1.  
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E-mailadressen 
De mailadressen van de aanbieders zijn:. 
winterregeling@moveoo.nl  Vanuit dit e-mailadres wordt een bericht gestuurd naar de 

(dienstdoende) managers van Moveoo regio Venlo, Roermond 
en Weert 

kim.colemont@legerdesheils.nl Leger des Heils 
marika.pl@hotmail.com   Barka   
boschhgm@home.nl    Jongerenkerk:  
info@stichtinggroenewold.nl   St. Groenewold 
 
De mailadressen van de beleidsadviseurs Gemeente Venlo, Venray, Roermond en Weert zijn: 
daniellevanbilzen@roermond.nl 
m.ghijsen@weert.nl 
elleke.raedts@venray.nl 
e.arnoldus@venlo.nl 
 
Daarnaast wordt het volgende mailadres gebruikt om de politie en BOA’s in Venlo op de hoogte te 
stellen van het instellen van de winterregeling:  
monique.van.hees2@politie.nl  
l.geeraets@venlo.nl  
 
Bijlage 1 

 
Operationele werkwijze (werkinstructie) 

“Kouderegeling” Veiligheidsregio Limburg-Noord 
 
 
De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OVD-BZ) district Venlo monitort bij aanvang van zijn dienst op 
maandagochtend de weersverwachtingen. Bij verwachting van een gevoelstemperatuur van -10 °C of 
lager tussen 21.00 en 07.00 uur binnen het gebied van de veiligheidsregio (locaties Venlo, Venray, 
Roermond, Weert), wordt het advies gegeven om de “kouderegeling” in te stellen.  
 
Hieronder het stappenplan om de kouderegeling IN TE STELLEN. 
• Vanaf oktober t/m april op maandagochtend voor 10.00 uur de weersverwachting bekijken van 

die week. Dit doen we via Buienradar (5 daagse verwachting met gevoelstemperatuur). 
• Betreft alleen de gevoelstemperatuur tussen 21.00 uur en 07.00 uur. 
• Mocht de temperatuur rond de -8 °C zijn, dan is het verstandig om dit dagelijks te checken en de 

prognoses in de gaten te houden. 
• Indien de prognoses aangeven dat de gevoelstemperatuur -10 °C of lager wordt, dan dient je 

telefonisch (of per sms-bericht of per app) contact op te nemen met de burgemeester van Venlo 
(als burgemeester van de centrumgemeente). In dit contact adviseer je hem de politie te 
verzoeken tot strikte handhaving van het artikel “extreme koude” in de APV over te gaan voor de 
gehele veiligheidsregio Limburg-Noord. De burgemeester dient vervolgens mondeling of via sms 
of app toestemming te geven. 

• In afwezigheid van de burgemeester Venlo wordt plaatsvervanger (burgemeester Roermond) de 
aangewezen bestuurder die de politie kan verzoeken tot strikte handhaving van het nieuwe APV 
artikel “extreme koude”. 

• Zodra je de toestemming hebt ontvangen, dient de volgende standaard mail verzonden te 
worden naar politie, dienstverleningspartners en calamiteitenmails van alle gemeenten. 
 
 

mailto:winterregeling@moveoo.nl
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mailto:marika.pl@hotmail.com
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mailto:m.ghijsen@weert.nl
mailto:elleke.raedts@venray.nl
mailto:e.arnoldus@venlo.nl
mailto:monique.van.hees2@politie.nl
mailto:l.geeraets@venlo.nl
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Beste heer, mevrouw, 
 
Middels deze mail willen wij u op de hoogte brengen dat de burgemeester van de 
centrumgemeente Venlo de “kouderegeling” heeft ingesteld. Deze kouderegeling gaat gelden 
vanaf <invullen datum en tijdstip>.  
Het verzoek aan de politie om over te gaan tot strikte handhaving van het artikel in de APV. 
Tevens het verzoek aan de overige instanties om dit verder uit te zetten binnen hun eigen 
organisatie. 
 
De regeling geldt totdat zij door de burgemeester van Venlo is ingetrokken. 
 
<ondertekening> 
 
LET OP: MOVEOO dient op werkdagen voor 12:00 uur ’s middags geïnformeerd te worden 
over toepassing/ beëindiging van de koude regeling. Op vrijdag wordt voor 12:00 uur ’s 
middags bepaald of de koude regeling van kracht is in het gehele weekend of niet. 

• De mailadressen van de politie zijn: 
opco.venray-gennep@politie.nl 
opco.venlo-beesel@politie.nl 
opco.horst-peelenmaas@politie.nl 
opco.roermond@politie.nl 
opco.echt@politie.nl 
opco.weert@politie.nl 

• De mailadressen van de aanbieders zijn: winterregeling@moveoo.nl (vanuit dit e-mailadres 
wordt een bericht gestuurd naar de (dienstdoende) managers van regio Venlo, Roermond en 
Weert), kim.colemont@legerdesheils.nl  
De mailadressen van de gemeenten zijn: 
calamiteiten@beesel.nl 
calamiteiten@bergen.nl 
calamiteiten@echt-susteren.nl 
calamiteiten@gennep.nl 
calamiteiten@horstaandemaas.nl 
calamiteiten@leudal.nl 
calamiteiten@maasgouw.nl 
calamiteiten@mookenmiddelaar.nl 
calamiteiten@nederweert.nl 
calamiteiten@peelenmaas.nl 
calamiteiten@roerdalen.nl 
calamiteiten@roermond.nl 
calamiteiten@venlo.nl 
calamiteiten@venray.nl 
calamiteiten@weert.nl 

 
Hieronder het stappenplan om de kouderegeling BUITEN WERKING TE STELLEN. 
• Zodra de kouderegeling van kracht is, blijft de OVD-BZ Venlo de weersverwachtingen monitoren 

elke dag voor 10.00 uur. Wordt geen gevoelstemperatuur van -10 °C of lager meer verwacht, dan 
het voorstel doen aan de burgemeester van de centrumgemeente Venlo tot het buiten werking 
stellen van de regeling op eenzelfde wijze als deze in werking is getreden. Dus telefonisch of per 
sms of app. 

• Indien de plaatsvervangend voorzitter (burgemeester Roermond) de kouderegeling heeft 
ingesteld, dient zij deze ook weer buiten werking te stellen. 
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mailto:winterregeling@moveoo.nl
mailto:kim.colemont@legerdesheils.nl
mailto:calamiteiten@beesel.nl
mailto:calamiteiten@bergen.nl
mailto:calamiteiten@echt-susteren.nl
mailto:calamiteiten@gennep.nl
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• Zodra je de toestemming hebt tot het buiten werking stellen van de regeling, dient er wederom 
een volgende standaard mail verzonden te worden naar politie, dienstverleningspartners en 
calamiteitenmails van alle gemeenten. 
 
Zie hieronder de standaard mail voor het buiten werking stellen van de kouderegeling.  

 
Beste heer, mevrouw, 
 
Per <invullen datum en tijdstip in werking stelling kouderegeling> is de kouderegeling van 
kracht binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Aangezien de gevoelstemperatuur vanaf 
<invullen datum en tijdstip> niet meer onder de -10 °C komt, heeft de burgemeester van de 
centrumgemeente Venlo de kouderegeling buiten werking gesteld. 
 
Graag dit binnen uw eigen organisatie uitzetten / communiceren. 
 
<ondertekening> 
 
LET OP: MOVEOO dient op werkdagen voor 12:00 uur geïnformeerd te worden over 
toepassing/ beëindiging van de koude regeling.  

 
 
Bijlage 2 
 
Standaard mail instellen winterregeling.  

 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Gelet op het feit dat de komende (xx) nachten de gevoelstemperatuur -3 graden of minder is 
binnen de regio Noord- en Midden-Limburg, wordt de winteropvang voor daklozen 
opengesteld op vrijwillige basis. Volgens de procedure Winterregeling 2021. 
 
Vanaf (vul dag in) zal de gevoelstemperatuur weer boven de -3 graden uitkomen en is de 
winteropvang (vanaf dat moment) niet meer geopend. Mochten hier wijzigingen in komen, 
dan zal ik jullie allen op de hoogte houden. 
 
Graag dit binnen uw eigen organisatie uitzetten / communiceren. 
 
< standaard afsluiting >  

 

3.15. Landelijk beleid en interessante websites  
De werkinstructie Landelijke toegankelijkheid MO  

Diverse Handreikingen bieden handvaten en praktische voorbeelden van het toepassen van 

maatwerk voor de uitvoering.  

In de handreikingen zelf wordt overigens ook verwezen naar interessante websites.  

Handreiking briefadressen en het voorkomen van dakloosheid 

Handreiking Gemeenten – Aanpak 16- 27 

Handreiking maatwerk participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren  

Het stappenplan inschrijven op briefadres  

Vrouwen uit de knel; Gemeenten en Opvang samen aan de slag met de knelpunten vrouwenopvang 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/werkinstructie-landelijke-toegankelijkheid-mo_20191118.pdf
https://www.divosa.nl/pdf/--_--maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren/pagina.pdf
https://www.16-27.nl/sites/16-27-nl/files/media/files/2019/05/Aanpak16-27-Handreiking-gemeenten.pdf
https://www.divosa.nl/pdf/--_--maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren/pagina.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/stappenplan_inschrijven_brp_op_een_briefadres.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-10/2021-10_vng_vrouwen-uit-de-knel_digitaal_def.pdf

