
Adviesaanvraag commissie geschillen landelijke 
toegankelijkheid beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 

Indiener geschil – gemeente/regio 1 
Naam gemeente of regio: 
Naam contactpersoon: 
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Indiener geschil – gemeente/regio 2 
Naam gemeente of regio: 
Naam contactpersoon: 
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Voorwaarden adviesaanvraag: 

o Betreft het een geschil tussen een gemeente of regio over de vraag in welke gemeente of regio
voor een ingezetene van Nederland beschermd wonen of maatschappelijke opvang (op grond
van de Wmo 2015) de meeste kans van slagen heeft? Ja      Nee

o Kunt u aannemelijk maken dat de bij het geschil betrokken gemeenten hebben getracht tot een
oplossing te komen? Ja       Nee

o Zijn beide regio’s op de hoogte van de informatie die bij de geschillencommissie wordt
ingediend? Ja       Nee

*Alleen als u bovenstaande vragen alle drie met ‘Ja’ kunt beantwoorden, kan het geschil in behandeling 
worden genomen door de commissie.

Bijlagen (zelf toevoegen en nummeren) 

Aantal bijlagen:  

Beschrijf in elk geval: 
• kern van het geschil inclusief hoofdargumenten van beide regio’s/ gemeenten
• waarom de kans van slagen van beschermd wonen of maatschappelijke opvang het grootst is

in een bepaalde regio (visie van beide gemeenten/regio’s aanleveren)
• wens van de cliënt
• waar cliënt een (steunend) sociaal netwerk heeft
• tijdslijn

De bijlagen zonder persoonsgegevens aanleveren in verband met privacy van de cliënt. 



 
 
 
Horen 
 
De commissie stelt de bij het geschil betrokken gemeenten in de gelegenheid (en vindt het ook 
belangrijk) zich in tegenwoordigheid van elkaar door de commissie te laten horen in de vergadering. 
Gemeenten mogen zich laten vertegenwoordigen door één of meerdere personen (bijvoorbeeld een 
beleidsmedewerker en een vertegenwoordiger van de uitvoerende organisatie).  
 
Als de commissie besluit af te zien van het horen doet de secretaris daarvan mededeling aan de 
gemeenten. De vergaderingen van de commissie vinden digitaal plaats en wordt met commissieleden 
en betrokkenen ingepland nadat een geschil bij de commissie is ingediend. 
 
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na de stemming, wordt het advies met vermelding van 
de motivering kenbaar gemaakt aan de bij het geschil betrokken gemeenten of regio’s 
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