
Convenant	Landelijke	Toegankelijkheid	

Maatschappelijke	Opvang		

Basistekst convenant 

De wethouders van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang hebben op 31 oktober 

2014 besloten een convenant te sluiten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor 

de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang nemen. Door het ondertekenen van 

deze tekst verklaren de wethouders het volgende.  

 

De wethouders van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang zijn: 

 

• van mening dat zij ieder verantwoordelijk zijn voor het beleid in hun gemeente; 

• overwegende dat de Wmo bepaalt dat de maatschappelijke opvang in Nederland toegankelijk is 

voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen; 

• van mening dat de 43 centrumgemeenten er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat deze 

wettelijke landelijke toegankelijkheid in Nederland voor de maatschappelijke opvang is geborgd; 

• in de overtuiging dat het onwenselijk is dat inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke 

opvang worden afgewezen voor toegang in een gemeente, zonder dat duidelijk is in welke 

gemeente zij wel aanspraak op toegang kunnen maken; 
 

spreken uit dat:  

 

• zij de handreiking, die hiertoe gezamenlijk is opgesteld, zullen gebruiken om te bepalen in welke 

gemeente een opvangtraject de meeste kans van slagen heeft; 

• zij bij twijfel eerste opvang bieden; 

• zij meewerken aan een warme overdracht indien iemand – die  aanspraak maakt op een plek in 

de maatschappelijke opvang in hun gemeente – beter in een andere gemeente kan worden 

opgevangen; 

• zij in goed overleg met de andere betrokken centrumgemeente zullen proberen tot een oplossing 

te komen als er verschil van mening is over de gemeente waar iemand opgevangen moet worden; 

• zij, bij een geschil over de vraag waar iemand opgevangen dient te worden, deze vraag zullen 

voorleggen aan de Geschillencommissie (i.o.); 

• in afwachting van het oordeel van de commissie de voorlopige opvang van betrokkene wordt 

voortgezet; 

• het oordeel van de commissie in de betreffende zaak zal worden gevolgd.  
 

Aldus ondertekend door de wethouder,  

met instemming van het College van Burgemeester en Wethouders 
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