
 

 

 

Convenant samenwerken aan beschermd 

wonen, opvang en zorg 

Twente 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Twente, Januari 2022 

 

 

 



 

1 
 

Inhoud 
Partijen .................................................................................................................................................... 2 

Begrippenlijst ........................................................................................................................................... 3 

Aanleiding ................................................................................................................................................ 4 

Besluit ...................................................................................................................................................... 5 

Convenant ............................................................................................................................................... 6 

1. Spelregels bij de taakverdeling tussen regiogemeenten en centrumgemeenten Almelo en  

         Enschede ......................................................................................................................................... 6 

2. Financiering taken ........................................................................................................................... 8 

3. Wijze van overleg en afstemming ................................................................................................... 9 

4. Wijzigingen .................................................................................................................................... 10 

5. Geschillenregeling ......................................................................................................................... 10 

6. Evaluatie ........................................................................................................................................ 10 

7. Inwerkingtreding ........................................................................................................................... 10 

8. Opzegging ...................................................................................................................................... 11 

9.      Citeertitel ...................................................................................................................................... 11 

10. Ondertekening ........................................................................................................................... 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Partijen 
 

De gemeente Almelo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J.F.M. van Mierlo, hierna te 

noemen: de gemeente Almelo. 

De gemeente Borne, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.J. Velten, hierna te noemen: de 

gemeente Borne. 

De gemeente Dinkelland te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door C.M.E. Duursma-Wigger, 

hierna te noemen: de gemeente Dinkelland. 

De gemeente Enschede te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.C.R. van Houdt, hierna te 

noemen: de gemeente Enschede. 

De gemeente Haaksbergen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.R. Peppelman, hierna te 

noemen: de gemeente Haaksbergen. 

De gemeente Hellendoorn te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.H. Raven, hierna te 

noemen: de gemeente Hellendoorn. 

De gemeente Hengelo te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door B.G. van Wakeren, hierna te 

noemen: de gemeente Hengelo. 

De gemeente Hof van Twente te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door P. van Zwanenburg, 

hierna te noemen: de gemeente Hof van Twente. 

De gemeente Losser te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Prins, hierna te noemen: de 

gemeente Losser. 

De gemeente Oldenzaal te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Christenhusz, hierna te 

noemen: de gemeente Oldenzaal. 

De gemeente Rijssen-Holten te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door B. Beens, hierna te 

noemen: de gemeente Rijssen-Holten. 

De gemeente Tubbergen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.M.N. Berning-Everlo, 

hierna te noemen: de gemeente Tubbergen. 

De gemeente Twenterand te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.H. Paters, hierna te 

noemen: de gemeente Twenterand. 

De gemeente Wierden te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.J.A. ter Keurst, hierna te 

noemen: de gemeente Wierden. 
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Begrippenlijst 

 
Wettelijke definitie beschermd wonen:  

wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, 

gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal 

functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of 

maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de betrokkene of anderen, bestemd voor 

personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving. 

Wettelijke definitie opvang:  

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. Opvang is maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 

Daar waar opvang staat benoemd in dit convenant wordt hier zowel de maatschappelijke opvang als 

de vrouwenopvang mee bedoeld. Als er specifiek maatschappelijke opvang of specifiek 

vrouwenopvang wordt bedoeld, dan staat dat expliciet benoemd. 

Centrumgemeente en regiogemeente: 

In dit convenant worden de niet-centrumgemeenten aangeduid als regiogemeenten of gemeenten. 

Almelo en Enschede hebben taken als centrumgemeente én als gemeente. Waar gesproken wordt 

van de ‘gemeenten’ of de ‘regiogemeenten’ worden dus ook de gemeenten Almelo en Enschede 

bedoeld.  Na de decentralisatie beschermd wonen vervalt formeel de term centrumgemeente voor 

deze taak. De gemeenten Almelo en Enschede zullen deze rol de facto wel vervullen, daartoe 

aangewezen door de regiogemeenten, zodat de term centrumgemeente zal worden gebruikt bij 

beschermd wonen, ook na de decentralisatie. 

Werkgebied centrumgemeenten:  

De gemeente Enschede is centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en 

Oldenzaal. 

Op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zal 

de gemeente Enschede na de decentralisatie van beschermd wonen de regio extern blijven 

vertegenwoordigen.  

De gemeente Almelo is centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor 

de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.  

Op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zal 

de gemeente Almelo na de decentralisatie van beschermd wonen de regio extern blijven 

vertegenwoordigen. 

In het kader van vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld is Enschede centrumgemeente voor de 

hele regio Twente, dus voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 

Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, 

en Wierden. 
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Aanleiding 
 

In juni 2012 sloten in Twente de regiogemeenten en de centrumgemeenten Almelo en Enschede het 

Convenant Samenwerken aan opvang zorg Twente, versie 1.0. Het Convenant kwam tegemoet aan 

de behoefte om de taken van de centrum- en regiogemeenten op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning, goed af te bakenen en vast te leggen. De wijzigingen in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) 2015 zijn vervolgens aanleiding geweest om het samenwerkingsconvenant uit 

juni 2012 te vervangen door een geactualiseerd convenant, dat niet alleen voorziet in opvang en 

zorg, maar ook in beschermd wonen. Gezien de door het Rijk aangekondigde nieuwe 

beleidswijzigingen vinden partijen het van belang het convenant per 2022 te actualiseren. 

Beleidswijziging regionale samenwerking en taakverdeling 

Op grond van de Norm voor Opdrachtgeverschap beschermd wonen en maatschappelijke opvang  

hebben alle gemeenten in Nederland zich verplicht om per 2022 binnen hun regio afspraken te 

maken over de regionale en bovenregionale samenwerking op het terrein van beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. Hierbij moeten voor beschermd wonen de gevolgen van de wettelijke 

doordecentralisatie van de uitvoering en financiering van deze taak in deze afspraken worden 

verwerkt. 

De regiogemeenten die deelnemen aan dit convenant zijn zich bewust van de samenhang tussen de 

verschillende gebieden van maatschappelijke ondersteuning en de noodzaak te komen tot heldere 

afstemming tussen taken van de regiogemeenten en de centrumgemeente om daarmee de taken 

van beide kanten effectief en efficiënt te laten verlopen. Daarom worden in dit convenant de 

afspraken tussen de partijen vastgelegd die gelden op Twents niveau. Binnen de subregio’s Almelo 

en Enschede worden tegelijkertijd de afspraken rond beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

voor de eigen subregio vastgelegd. 

Beleidswijziging middelen voor beschermd wonen 

Op grond van de Wmo 2015 ontvangen alle gemeenten financiële middelen via het gemeentefonds, 

waarmee zij preventieve, signalerende en ondersteunende taken ten behoeve van hun inwoners 

dienen te organiseren op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld. Met als doel huiselijk geweld te voorkomen en/of de 

periode dat inwoners zijn aangewezen op een vorm van opvang of beschermd wonen zo kort 

mogelijk te houden. Als centrumgemeenten ontvangen Almelo en Enschede daarnaast financiële 

middelen van het Rijk, waarmee op eerdergenoemde gebieden taken worden uitgevoerd die ten 

goede komen aan alle gemeenten in haar werkgebied. Voor maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld blijft dit voorlopig zo. 

Voor beschermd wonen gaat dit echter veranderen. De financiële middelen beschermd wonen 

worden (volgens de nu bekende planning) tot en met 2022 aan de centrumgemeenten Almelo en 

Enschede toegekend. Daarna zullen deze middelen via een ingroeipad van tien jaar verdeeld worden 

over alle gemeenten. Dat is inclusief de invoering van een nieuw objectief verdeelmodel. 

Centrumgemeenten ontvangen daarbij met ingang van 2023 de middelen voor bestaande 

betrokkenen en alle gemeenten zullen vanaf dat moment de middelen voor nieuwe betrokkenen uit 

de eigen gemeente ontvangen. Stapsgewijs wordt het budget van de centrumgemeenten afgebouwd 

en van regiogemeenten opgebouwd totdat het gehele budget beschermd wonen in 2032 

herverdeeld is naar alle gemeenten. De afspraken over hoe met deze wijziging om te gaan, worden 

per subregio gemaakt. 
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Besluit 
 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, 

Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, 

Tubbergen, Twenterand en Wierden, 

 

overwegende dat, 

• de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bepalingen bevat op grond waarvan 

ingezetenen van Nederland in aanmerking komen voor de maatwerkvoorzieningen 

beschermd wonen en opvang te verstrekken door het College van burgemeester en 

wethouders van de gemeente tot welke zij zich wenden;  

• de gemeenten in Twente sinds 2012 met elkaar samenwerken op basis van een 

Convenant Samenwerken aan opvang en zorg, waarin de taken van de centrum- en 

regiogemeenten afgebakend en vastgelegd zijn;  

• per 2022 beschermd wonen wordt gedecentraliseerd naar alle gemeenten en dat in een 

latere fase de financiële decentralisering plaatsvindt; 

• medio 2020 gemeenten in VNG-verband met elkaar een Norm voor Opdrachtgeverschap 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben afgesproken, waarmee zij zich 

verplichten om regionaal en bovenregionaal samen te werken om een dekkend 

zorglandschap te behouden; 

• de samenwerking voor beschermd wonen (en maatschappelijke opvang) primair binnen 

de subregio’s Almelo en Enschede georganiseerd wordt en in subregionale 

overeenkomsten of werkafspraken vastgelegd wordt;  

• de gemeenten in Twente op onderdelen regiobreed samenwerken en de afspraken  

hierover op Twents niveau willen vastleggen. 

besluiten: 

vast te stellen het Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Twente 2022. 
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Convenant 

1.   Spelregels bij de taakverdeling tussen regiogemeenten en  

  centrumgemeenten Almelo en Enschede 
 

1. De gemeenten gaan op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld uit van de taakverdeling en spelregels 

die in dit convenant zijn opgenomen.  

 

2. De centrumgemeenten en regiogemeenten voeren de taken uit die tot hun 

verantwoordelijkheid behoren op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 en dit convenant.  

 

3. Op grond van artikel 1.2.1 van de Wmo 2015 zijn voorzieningen voor beschermd 

wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang/ aanpak huiselijk geweld 

landelijk toegankelijk. De centrumgemeenten maken hierover op landelijk niveau 

nadere afspraken met elkaar. De meest recente afspraken zijn te vinden op 

www.vng.nl.  

 

4. Verblijf in de opvang is tijdelijk. De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

kosten van opvang in een instelling voor opvang.  

 

De gemeente van herkomst1 is verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van 

verblijf, zijnde de eigen bijdrage van de betrokkene in de opvang en zijn 

levensonderhoud, voor ten hoogste de daarvoor geldende normen van de 

Participatiewet conform het beleid van de gemeente waar betrokkene geplaatst 

wordt. Deze betaling is van toepassing voor tenminste de eerste drie maanden, met 

ingang van de eerste dag van plaatsing en doorgaans niet langer dan de werkelijke 

periode van verblijf. Gemeenten kunnen deze kosten voor een langere periode voor 

hun rekening nemen (als betrokkene uitstroomt naar de gemeente van herkomst). 

Waar, bij eventuele belemmeringen die uit de toepassing van de (normen) 

Participatiewet vloeien, samenwerking gezocht dient te worden tussen de betrokken 

partijen.  

 

5. Er kan geen beroep worden gedaan op centrumgemeentemiddelen als betrokkenen 

wel beschikken over stabiele huisvesting, blijkend uit bijvoorbeeld het hebben van 

inkomen, van een huurovereenkomst, een zorgverzekering en dergelijke. 

 

 

 

 
1 De gemeente van herkomst: De gemeente waar de betrokkene het jaar voorafgaand aan de melding 
hoofdzakelijk is ingeschreven als ingezetene (in de zin van de Wet basisregistratie personen). Conform “de 
Werkinstructie landelijke toegankelijkheid MO”. werkinstructie-landelijke-toegankelijkheid-mo_20191118.pdf 
(vng.nl) 

http://www.vng.nl/
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6. Er kan een beroep worden gedaan op door de centrumgemeente gefinancierde 

bemoeizorg bij mensen die niet beschikken over (stabiele) huisvesting, blijkend uit 

bijvoorbeeld het ontbreken van inkomen, van een huurovereenkomst, van een 

zorgverzekering en dergelijke. 

 

7. Een plek voor beschermd wonen wordt geboden in de gemeente waar de 

betrokkene de beste kans op herstel heeft, bij voorkeur gerealiseerd in de 

woongemeente van de betrokkene. Dit gebeurt in overeenstemming met de 

landelijke toegankelijkheid.  

 

8. Het Rijk bereidt een wetsvoorstel voor met als doel om voor beschermd wonen te 

gaan werken met het woonplaatsbeginsel. De verwachting is dat dit 

woonplaatsbeginsel vanaf 2023 in zal gaan. De gemeenten die deelnemen aan dit 

convenant spreken af dat ze per subregio overleg zullen voeren over de gevolgen van 

de invoering van het woonplaatsbeginsel. Indien nodig worden hierover nadere 

afspraken gemaakt.  

 

9. Er zijn afspraken gemaakt tussen alle Twentse gemeenten en de Twentse 

woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) over een uitstroomtraject vanuit 

beschermd wonen of opvang. 

a. Beschermd wonen: Als mensen die beschermd wonen van dit uitstroomtraject 

gebruik maken, krijgen zij binnen zes maanden een woning aangeboden van een 

Twentse woningcorporatie, bij voorkeur in de gemeente van herkomst. Ook biedt de 

gemeente, waar de betrokkene zelfstandig gaat wonen aansluitend aan beschermd 

wonen, tenminste één jaar ambulante Wmo-begeleiding. 

b. Opvang: De route en afspraken over de mensen, die vanuit de opvang komen en 

zelfstandig gaan wonen in één van de Twente gemeenten, zijn in ontwikkeling. 

Belangrijk onderdeel van deze afspraken is dat de gemeente, woningcorporatie, 

lokale zorgaanbieder, opvang en betrokkene in kwestie hierover met elkaar per 

individueel geval concrete afspraken maken over het landen in de wijk en het bieden 

van de benodigde begeleiding op maat passend bij de situatie.  

 

10. De gemeenten Almelo en Enschede voeren als centrumgemeenten overleg met (een 

vertegenwoordiging van) de Twentse woningcorporaties/WoON Twente over de 

onderwerpen rond huisvesting van inwoners van de regio Twente tijdens en 

aansluitend op beschermd wonen en opvang. 
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2.   Financiering taken 
 

De gemeenten die deelnemen aan dit convenant vinden het van belang dat de uitkeringen uit het 

gemeentefonds die bestemd zijn voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld ook besteed worden aan deze taken. In geval de 

uitkeringen uit het gemeentefonds verhoogd dan wel verlaagd worden, worden er respectievelijk 

meer of minder middelen besteed aan maatschappelijke opvang en vrouwenopvang/aanpak huiselijk 

geweld.  

Met betrekking tot de uitvoering zijn de volgende afspraken gemaakt:  

1. De middelen voor beschermd wonen worden in de periode 2023-2032 door de 

Rijksoverheid herverdeeld naar alle gemeenten. Op subregionaal niveau worden 

afspraken gemaakt over de inzet van lokale en regionale middelen ten behoeve van 

de lokale en regionale voorzieningen voor beschermd wonen.  

 

2. Het budget dat Almelo en Enschede via het gemeentefonds in de vorm van middelen 

van centrumgemeenten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld ontvangen, komt geheel ten goede aan 

beschermd wonen, opvang en vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld in de regio. 

De middelen worden ingezet met inachtneming van de oorspronkelijke herkomst en 

bedoeling van de onderdelen waaruit de middelen van centrumgemeenten is 

opgebouwd.  

 

3. Voor Enschede is de te subsidiëren activiteit genoemd in de Subsidieverordening 

opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners 2019 en voor 

Almelo in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Almelo 2019 of de 

daarvoor in de plaats vastgestelde verordeningen. 

 

4. Het uitgangspunt is dat de financiële bijdrage van centrumgemeenten Almelo en 

Enschede in totaal niet uitkomt boven de hoogte van de middelen die de 

centrumgemeente van het rijk ontvangt voor beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld.  

 

5. Het budget wordt besteed aan de uit te voeren taken door centrumgemeenten 

Almelo en Enschede, zoals in dit convenant opgenomen. Dit is inclusief de kosten die 

de centrumgemeenten maken om deze taken uit te kunnen voeren.  

 

6. Bij de inzet van rijksmiddelen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• accent op collectieve voorzieningen;  

• handhaven aanbod voor groepen die nergens anders terecht kunnen;  

• rekening houden met het regionale aspect van activiteiten en 

• de uitgangspunten/spelregels bij de taakverdeling zoals in dit convenant 

beschreven.  

 

7. De gemeenten maken op subregionaal niveau nadere afspraken over de inzet van de 

rijksmiddelen beschermd wonen en opvang voor voorzieningen, de uitvoeringskosten 
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en een systematiek voor verrekening van eventuele overschotten of tekorten. 

 

8. De centrumgemeenten Almelo en Enschede hebben voor de inzet van de 

rijksmiddelen voor beschermd wonen en opvang instemming nodig van de 

gemeenteraden van respectievelijk Almelo en Enschede. Voor vrouwenopvang is 

alleen de instemming nodig van de gemeenteraad van Enschede. 

 

9. Centrumgemeenten Almelo en Enschede overleggen met hun regiogemeenten over 

de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd en gefinancierd voor beschermd wonen en 

opvang. Als het inwinnen van advies wegens tijdsdruk niet mogelijk is, worden de 

regiogemeenten geïnformeerd over de keuzes die de centrumgemeente gemaakt 

heeft.  

 

10. Bij het overleg als bedoeld onder 9 spannen de centrumgemeenten zich in om tot 

overeenstemming tussen alle regiogemeenten en de centrumgemeente te komen. 

Als het niet lukt om tot overeenstemming te komen, bepaalt de centrumgemeente 

hoe uitvoering of financiering plaatsvindt. 

 

 

3.   Wijze van overleg en afstemming 
 

1. De gemeenten Almelo en Enschede voeren als centrumgemeenten overleg met hun 

regiogemeenten over de besteding van de middelen van centrumgemeenten. Dit 

overleg heeft als doel om de ondersteuning van inwoners, die een beroep doen op 

deze voorzieningen, zo goed mogelijk te organiseren en de transformatie in het 

sociaal domein te stimuleren, zodat inwoners zo lang en zo goed mogelijk in de 

thuissituatie ondersteund worden. Hiervoor worden de gelden zo evenwichtig 

mogelijk binnen de regio besteed op basis van de gesignaleerde behoeften en 

noodzaak (prevalentie). Uitgangspunt hierbij zijn de spelregels, zoals geformuleerd in 

dit convenant en in subregionale afspraken.  

 

2. De subregio’s Almelo en Enschede maken binnen hun regio nadere afspraken over 

de frequentie en agendering van dit afstemmingsoverleg, onder andere over de inzet 

van de middelen, beleidsvoornemens, actuele ontwikkelingen en de evaluatie van de 

samenwerking.  

 

3. De gemeenten Almelo en Enschede voeren als centrumgemeenten onderling 

meerdere keren per jaar overleg over de in dit convenant benoemde taken. Doel van 

dit overleg is uitwisselen van kennis en informatie over relevante ontwikkelingen en 

afstemming over vertegenwoordiging van de regio Twente in overleggen met andere 

regio’s en landelijke organisaties. 

 

4. Indien nodig nemen de centrumgemeenten Almelo en Enschede het initiatief voor 

een overleg tussen beide centrumgemeenten en alle regiogemeenten binnen de 

regio Twente. Doel van het overleg is om elkaar te informeren over relevante 

ontwikkelingen, af te stemmen over de activiteiten die op het niveau van de regio 
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Twente uitgevoerd worden en om indien gewenst een inbreng namens de regio 

Twente richting landelijke partijen of regionale samenwerkingspartners te bepalen.  

 

5. Het is mogelijk dat de gemeenten elkaar op andere wijze informeren dan via het in 

dit artikel bedoelde overleg, bijvoorbeeld via e-mail.  

 

4.  Wijzigingen 
 

1. De gemeenten bezien naar aanleiding van een van de overleggen als bedoeld onder 3 

of wijziging dan wel aanvulling van dit convenant wenselijk is.  

 

2. Indien de meerderheid van de gemeenten daar aanleiding toe ziet, kunnen de 

gemeenten besluiten tot tussentijdse wijziging of aanvulling van dit convenant. 

 

3. Tussentijdse wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en aan het convenant 

toegevoegd. 

 

5.  Geschillenregeling 
 

1. Een partij die meent dat er een geschil over de uitvoering van dit convenant bestaat, 

deelt dat schriftelijk mede aan de andere partijen. De mededeling bevat een 

aanduiding van het geschil. 

 

2. Geschillen in de zin van dit convenant kunnen alleen betrekking hebben op:  

a.  de wijze van uitvoering van het convenant; 

b. de naleving van het convenant of 

c. de uitleg van het convenant en de bijbehorende afspraken. 

 

3. Binnen 6 weken na dagtekening van de mededeling stuurt elke partij zijn zienswijze 

op het geschil en een oplossingsgericht voorstel aan de andere partijen, hierna 

overleggen partijen over oplossing van het geschil. Zo nodig nemen de bestuurders 

van de centrumgemeenten een bindend besluit. 

 

6.   Evaluatie 
 

Dit convenant wordt geëvalueerd indien twee of meer gemeenten dit nodig achten. 

 

7.   Inwerkingtreding 
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1. Dit convenant treedt, na ondertekening door de gemeenten, in werking met ingang 

van 1 januari 2022 voor de periode van 4 jaar.  

 

2. Het Convenant Samenwerking aan beschermd wonen opvang en zorg, juni 2015, 

versie 2.0 wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit convenant ontbonden. 

 

8.   Opzegging 
 

1. Elke partij kan dit convenant opzeggen met ingang van een volgend kalenderjaar, 

waarbij een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht moet worden genomen. 

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren aan alle bij het convenant betrokken partijen 

afzonderlijk. 

 

2. Wanneer een partij dit convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige 

gemeenten in stand voor zover de inhoud en strekking zich daartegen niet verzetten. 

 

9. Citeertitel 
 

Dit convenant kan worden aangehaald als ‘Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang 

en zorg Twente 2022’. 
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10. Ondertekening 
 

Januari 2022 

 

Partijen, per gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hierna genoemde bestuurder. 

 

 

Gemeente Almelo 
 
 
 
E.J.F.M. van Mierlo, wethouder 

Gemeente Borne 
 
 
 
M.J. Velten, wethouder 

Gemeente Dinkelland 
 
 
 
C.M.E. Duursma-Wigger, wethouder 

Gemeente Enschede 
 
 
 
J.C.R. van Houdt, wethouder 

Gemeente Haaksbergen 
 
 
 
A.R. Peppelman, wethouder 

Gemeente Hellendoorn 
 
 
 
A.H. Raven, burgemeester 

Gemeente Hengelo 
 
 
 
B.G. van Wakeren, wethouder 

Gemeente Hof van Twente 
 
 
 
P. van Zwanenburg, wethouder 
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Gemeente Losser 
 
 
 
A. Prins, wethouder 

Gemeente Oldenzaal 
 
 
 
R. Christenhusz, wethouder 

Gemeente Rijssen-Holten 
 
 
 
B. Beens, wethouder 

Gemeente Tubbergen 
 
 
 
H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 

Gemeente Twenterand 
 
 
 
M.H. Paters, wethouder 

Gemeente Wierden 
 
 
 
J.J.A. ter Keurst, wethouder 

 

 

 


