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6 september 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Voortgang onderzoek N ederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)  'Vindplaatsen 

verborgen armen' 

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage NWO mei 

2022, waarin verslag wordt gedaan van de voortgang van het onderzoek 

‘Vindplaatsen Verborgen Armen’. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de voortgangsrapportage mei 2022 over het onder- 

zoek ‘Vindplaatsen Verborgen Armen’; 

2. Informeert gemeenteraad, Clientenraad en Adviesraad Sociaal Domein 

via een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Financiering structurele caseloadverlaging Gecertifi- 

ceerde Instellingen De afgelopen periode is helder geworden dat de inspanning voor caseload- 

verlaging Gecertificeerde instellingen structureel nodig is. Hiervoor wordt 

zowel door Regio Zuidwest als het ministerie van Justitie en Veiligheid, on- 

derzocht wat een reëel tarief is. Aangezien er nog geen duidelijkheid is of 

deze (landelijke) tarieven vastgesteld kunnen worden en de verwachting is 

dat deze qua omvang even hoog zal blijven als de incidentele bijdragen, heeft 

het college besloten de huidige bijdrage voor 2023 en 2024 structureel vast 

te stellen, in afwachting van het Rijk. Het doel is dat de Gecertificeerde instel- 

lingen hun wettelijke taak naar behoren kunnen uitvoeren doordat de caseload 

van de Gecertificeerde Instellingen op het niveau van de landelijke norm uit 

2014 is gebracht en structureel geborgd wordt. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Financiert structureel de caseloadverlaging van Gecertificeerde Instel- 

lingen tot en met 2024. 

    

Samenvatting F inanciële effecten Oekraïne crisis 
Het college heeft de raad voorgesteld de diverse financiële effecten ten gevolge 

van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de daaruit volgende 

taakstellingen en regelingen vanuit de Rijksoverheid te verwerken in de be- 

groting van de gemeente Krimpenerwaard. Dit betreft het verwerken van 

benodigde budgetten voor de realisatie van de opvanglocaties, de uitwerking 

van de leefgeldregeling en budgetten voor de bijzondere kostenregeling en 

het leerlingenvervoer. Daarnaast betreft dit de verwerking van de compensatie 

zoals door de Rijksoverheid toegezegd en waarvan voor de Gemeentelijke 

Opvang Oekraïners (GOO) inmiddels via een specifieke uitkering een bevoor- 

schottingsaanvraag is uitgegaan. De voorgestelde mutaties verlopen allen 

budgetneutraal en een deel van de compensatie wordt gereserveerd voor 

nog op te treden effecten. Door de effecten te verwerken geeft de begroting 

van de gemeente Krimpenerwaard een reëel beeld van de te verwachten baten 

en lasten die gepaard gaan met de Oekraïne crisis. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de raad voor het beschikbaar gestelde budget voor 2022 voor de 

realisatie van de langdurige noodopvang te verhogen met €900.000,- 

tot een totaal van €1.900.000,- i.v.m. de realisatie en exploitatie van 

de twee extra opvanglocaties. Deze mutatie is budgetneutraal in ver- 

band met de compensatie vanuit de Rijksoverheid die volgt uit beslis- 

punt 2; 

2. Stelt de raad voor de budgetwijzigingen of toekenningen zoals opge- 

nomen in het raadvoorstel op te nemen in de begroting 2022; 

3. Stelt de raad voor de genoemde financiële voorstellen te verwerken 

in de tweede tussentijdse rapportage 2022 van gemeente Krimpener- 

waard. 
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