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Emmeloord, 14 april 2015. 

 

Onderwerp 

Realisatie regionale voorziening voor opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk 

geweld 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1.  In te stemmen met de realisatie van een regionale voorziening (Oranje Huis) ter 

uitvoering van de wettelijke taak opvang en begeleiding van slachtoffers van 

huiselijk geweld. 

2. De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang - als deze wordt 

doorgedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten - in ieder geval tot en met 

het 6e jaar na opening van het Oranje Huis (naar verwachting t/m 2022), in te 

blijven zetten voor de financiering van het Oranje Huis, met een maximum van 

het eventueel doorgedecentraliseerde budget Vrouwenopvang van Rijk naar 

Noordoostpolder in de verhouding die nu de financiering van het Oranje Huis 

inneemt ten opzichte van het totale budget Vrouwenopvang. 

3. Mocht het Oranje Huis na 6 jaar, van het 7e tot en met het 10e jaar, (gedeeltelijk) 

leeg komen te staan, de eenmalige herstelkosten in verband met het weer 

geschikt maken van het gebouw voor sociale verhuur, ten laste te brengen van de 

(mogelijk doorgedecentraliseerde) decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. 

 

Doelstelling 

Er is in Flevoland een opvangvoorziening voor slachtoffers van huiselijk geweld 

gerealiseerd. 

 

Inleiding 

Huiselijk geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Uit de landelijke Monitor 

Huiselijk Geweld blijkt dat er in 2013 in de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek 

ruim 2600 slachtoffers waren van ernstig huiselijk geweld. Voor een deel van deze 

slachtoffers is opvang nodig. Tot nu toe is er geen opvangmogelijkheid binnen Flevoland 

en wordt vaak uitgeweken naar Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor de 

Vrouwenopvang is neergelegd bij centrumgemeenten, die een rijksuitkering 

(decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) ontvangen voor het uitvoeren van deze taak. 

Almere is centrumgemeente voor Flevoland. De komende jaren is er sprake van een 

groei van de rijksuitkering. Aan deze groei heeft het ministerie de voorwaarde verbonden 

dat de centrumgemeenten moeten zorgen voor een voldoende dekkend landelijk netwerk 

van crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. De rijksuitkering voor 

Vrouwenopvang in Flevoland zal groeien van 2,4 miljoen in 2015 tot 2,9 miljoen in 2018 

en volgende jaren. De centrumgemeenten Almere en Hilversum (Gooi- en Vechtstreek) 

willen samenwerken om gezamenlijk een (boven)regionale opvangvoorziening in Almere 

te realiseren. Dit voorstel heeft betrekking op de nieuwbouw van deze regionale 

voorziening. De inhoudelijke afspraken (te leveren aanbod en prestaties, evaluatiecriteria 

e.d.) met de Blijf Groep worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst die de 

basis vormt voor de subsidieverlening door Almere en Hilversum. 
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Argumenten 

1. Met het realiseren van een opvangvoorziening in Almere kunnen slachtoffers van 

huiselijk geweld dichtbij worden opgevangen. Ook wordt hiermee bijgedragen aan de eis 

van het Rijk om te komen tot een landelijk dekkend aanbod. 

Door de samenwerking met de regio Gooi- en Vechtstreek is het mogelijk een 

opvangvoorziening (Oranje Huis) in Flevoland te realiseren binnen de financiële ruimte 

die hiervoor binnen de rijksuitkering voor Vrouwenopvang beschikbaar is. Het Oranje 

Huis dient als opvanglocatie voor vrouwen en kinderen die om veiligheidsredenen niet 

thuis kunnen blijven. Een locatie in de buurt van voorzieningen, zoals een school of 

supermarkt, is daarbij van belang. Het Oranje Huis krijgt zowel een tijdelijke woon- als 

kantoorfunctie. Verder moet de ligging zodanig zijn dat zowel cliënten uit Flevoland als 

uit de Gooi- en Vechtstreek de voorziening makkelijk kunnen bereiken. Er is onderzocht 

of er een bestaand pand is dat voldoet aan deze criteria maar dit heeft geen geschikt 

pand opgeleverd. Daarom wordt gekozen voor een nieuw te bouwen pand nabij station 

Almere Poort. In dat pand komen dan de volgende functies voor opvang van slachtoffers 

van huiselijk geweld: 

- 10 plaatsen crisisopvang 

- 2 noodbedden 

- 15 plaatsen begeleid wonen 

- 24 uurs telefonische bereikbaarheid en online hulpverlening 

Daarnaast worden er als onderdeel van het Oranje Huis in Flevoland 7 satellietwoningen 

gerealiseerd waar ook slachtoffers van huiselijk geweld tijdelijk kunnen wonen.  

Het is de bedoeling dat Stichting Blijf Groep verantwoordelijk wordt voor het Oranje Huis. 

Het plan van de Blijf Groep “Oranje Huis in zicht” is ter informatie als bijlage 1 

bijgevoegd. De eenmalige investeringskosten voor het Oranje Huis zijn berekend op  

€ 2.046.000. Centrumgemeenten Almere en Hilversum betalen respectievelijk 2/3 en 1/3 

van deze investeringskosten. Daarnaast is het de bedoeling dat het Oranje Huis ook 

zoveel mogelijk functies van Veilig Thuis Flevoland gaat huisvesten. De verwachting is 

dat het Oranje Huis eind 2016 / begin 2017 open zal gaan. We hebben er dan voor onze 

inwoners een waardevolle voorziening bij in Flevoland. Wij stellen u voor in te stemmen 

met het realiseren van de regionale opvangvoorziening voor slachtoffers van huiselijk 

geweld.  

 

2. Met het besluit om de decentralisatie-uitkering ook bij eventuele doordecentralisatie in 

te blijven zetten is de financiering van het Oranje Huis gedurende de eerste 6 jaren na de 

opening gegarandeerd. 

Stichting Blijf Groep moet veel investeren (in personeel, materiaal e.d.) in de nieuwe 

voorziening. Daarom is het gerechtvaardigd dat er voor de eerste 6 jaren bepaalde 

financiële zekerheden worden gegeven. Almere en Hilversum zullen Stichting Blijf Groep 

subsidiëren in de verhouding 2/3 tot 1/3. De jaarlijkse bijdrage voor het Oranje Huis incl. 

de satellietwoningen is berekend op € 2.215.000. Hiervan komt € 1.513.000 voor 

rekening van Almere en € 702.000 voor rekening van Hilversum. Deze jaarlijkse lasten  

worden gedekt uit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Het gaat om een 

gedeeltelijke inzet van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang, omdat uit dit budget 

ook andere activiteiten worden bekostigd. Bijlage 2 geeft een voorlopig overzicht van 

omvang en invulling van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Flevoland. Op basis 

daarvan kan worden geconcludeerd dat er voldoende ruimte is om de kosten van het 

Oranje Huis ook in de toekomst te kunnen dekken. De rijksoverheid heeft aangegeven 

dat in ieder geval tot en met 2018 de centrumgemeente-constructie blijft bestaan. Dit 

houdt in dat Almere en Hilversum als centrumgemeente de decentralisatie-uitkering 

Vrouwenopvang ontvangen en in overleg met de regiogemeenten inzetten voor dit 

beleid. Na 2018 worden deze middelen wellicht doorgedecentraliseerd naar de 

afzonderlijke gemeenten. Wij stellen u voor om, als deze situatie zich voordoet, de 

beschikbare decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in ieder geval tot en met het zesde 
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jaar na opening in te blijven zetten voor het Oranjehuis, gedeeltelijk en met een 

maximum van het mogelijk doorgedecentraliseerde budget Vrouwenopvang van Rijk naar 

Noordoostpolder in de verhouding die nu de financiering van het Oranje Huis inneemt ten 

opzichte van het totale budget Vrouwenopvang. Het gaat dan naar verwachting om de 

jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Op deze manier verkrijgt de Blijf Groep voldoende 

financiële zekerheid voor de eerste zes jaren. Gezien de omvang en de groei van de 

decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang zal dit voor de gemeenten budgettair neutraal 

verlopen. Als de decentralisatie-uitkering en de bijdrage aan het Oranjehuis wordt 

verdeeld op basis van inwonertal, dan zou het voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 

gaan om de volgende indicatieve bedragen voor het Oranje Huis (incl. 

satellietwoningen): 
 

 Verdeling inwonertal Verdeling bijdrage Oranje 

Huis 

Almere 49 % €      741.370 

Lelystad 19 % €      287.470 

Noordoostpolder 12 % €      181.560 

Dronten 10 % €      151.300 

Zeewolde 5 % €        75.650 

Urk 5 % €        75.650 

Totaal 100 % €   1.513.000 

 

3. Stichting Blijf Groep moet een 10-jarige huurovereenkomst met De Alliantie sluiten 

voor de huur van het Oranje Huis. Het is in verband hiermee nodig een regeling te 

treffen voor het geval na het 6e jaar door de gemeenten wordt besloten niet meer of nog 

maar gedeeltelijk gebruik te maken van het Oranje Huis en het pand (gedeeltelijk) leeg 

komt te staan. 

Het Oranje Huis zal worden gebouwd door woningbouwvereniging De Alliantie. De 

Alliantie stelt daarbij de voorwaarde dat de Blijf Groep een 10-jarige huurovereenkomst 

sluit voor gebruik van het Oranje Huis. Alle gemeenten binden zich voor 6 jaar aan de 

Blijf Groep en het Oranje Huis. Daarna bestaat de (theoretische) mogelijkheid dat 

Hilversum/Gooi- en Vechtstreek ervoor kiest niet langer met het Oranje Huis te willen 

werken terwijl het huurcontract dan nog 4 jaar doorloopt.  

Het risico dat deze situatie zich voordoet en een deel van het gebouw leeg komt te staan 

is uiterst gering:     

- Hilversum heeft als centrumgemeente veel geld geïnvesteerd in de 

totstandkoming van de voorziening. Het is daarom niet aannemelijk dat ze na 6 

jaar zullen uittreden.  

- Het realiseren van een eigen voorziening in de Gooi- en Vechtstreek ligt, gezien 

de kosten en het beperkte verzorgingsgebied, niet voor de hand. 

- Bij uittreding van Hilversum kan samenwerking met een andere regio (bijv. regio 

Amsterdam) worden gezocht zodat het Oranje Huis toch weer volledig benut blijft. 

- Het Oranje Huis wordt zodanig gebouwd dat (mede) gebruik door andere 

huurders, reguliere verhuur of beschut voor een andere doelgroep, eventueel 

mogelijk is. 

Ook de Flevolandse gemeenten zouden in theorie na 6 jaar kunnen besluiten geen 

gebruik meer te maken van het Oranje Huis. Ook deze situatie is zeer onwaarschijnlijk. 

Gemeenten zijn er immers aan gehouden om opvangvoorzieningen beschikbaar te 

hebben voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verder kan bij het niet goed functioneren 

van de Blijf Groep een andere organisatie worden gezocht voor de exploitatie van het 

Oranje Huis. Op die manier is in principe geregeld dat er binnen de regio een kwalitatief 

goede voorziening beschikbaar blijft. Al met al kan worden geconcludeerd dat de kans op 

(gedeeltelijke) leegstand zeer gering is. Er is met de Alliantie afgesproken dat, mocht 

deze situatie zich voordoen, het huurcontract tussentijds kan worden opgezegd. Er 

moeten dan wel herstelkosten worden betaald voor het weer geschikt maken van het 

gebouw voor woningbouw (plaatsen van aantal muren e.d.). Het gaat om een bedrag van 

€ 72.640 in totaal als de huur na het 6e jaar wordt opgezegd. Dit bedrag zal geleidelijk 
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afnemen tot totaal € 18.160 bij beëindiging van de huur in het laatste jaar. Het gebouw 

is dan na de herstelwerkzaamheden weer goed verhuurbaar als sociale wooneenheden.  

Als deze eenmalige kosten i.v.m. het verhuurbaar maken worden verdeeld op basis van 

inwonertal dan levert dit per gemeente het volgende maximale bedrag op onder 

voorbehoud van wijziging van het percentage van de verdeling: 
  
 Verdeling inwonertal Verdeling maximale 

bijdrage herstelkosten als 

er leegstand zou ontstaan 

 

Almere 49 % €   35.600 

Lelystad 19 % €   13.800 

Noordoostpolder 12 % €     8.720 

Dronten 10 % €     7.260 

Zeewolde 5 % €     3.630 

Urk 5 % €     3.630 

Totaal 100 % €   72.640 

 

Als het feit zich na het 6e jaar voordoet zijn de eenmalige kosten voor Noordoostpolder 

op basis van bovenstaande verdeling maximaal € 8.720. De eenmalige kosten lopen af 

tot € 2.180 bij beëindiging van de huur in het laatste jaar. Deze kosten worden 

opgevangen binnen de dan beschikbare middelen Vrouwenopvang verkregen uit de dan 

mogelijk doorgedecentraliseerde budgetten Vrouwenopvang vanuit het Rijk. 

 

Kanttekeningen 

1. Het uitgangspunt is een budgetneutrale invulling  
De kosten van het Oranje Huis worden gedekt uit de decentralisatie-uitkering 

Vrouwenopvang. Voorlopig ontvangt Almere als centrumgemeente deze uitkering en is 

verantwoordelijk voor de kosten. Bij eventuele doordecentralisatie zal de rijksuitkering 

worden verdeeld over de gemeenten en worden de afzonderlijke gemeenten 

verantwoordelijk voor de financiering van het Oranje Huis. Bijlage 2 geeft een voorlopig 

overzicht van omvang en invulling van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 

Flevoland. De hoogte van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is ontleend aan de 

Septembercirculaire 2014 en heeft een redelijk zeker karakter. In de komende tijd zal er 

in regionaal verband nader overleg plaatsvinden over een sluitende definitieve begroting 

2016 en volgende jaren. Het uitgangspunt is dat er sprake is van een budgettair neutrale 

invulling waarbij de rijksuitkering dus toereikend is om de uitgaven te dekken.  

 

2. Mogelijk komt er een objectief verdeelmodel  
Indien het Rijk de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang gaat doorcentraliseren naar 

de individuele gemeenten is de kans aanwezig dat er een zogenoemd objectief 

verdeelmodel per gemeente komt dat afwijkt van de aanname van de verdeling op basis 

van inwoneraantal.   

 

3. De centrumgemeente-constructie blijft voorlopig gehandhaafd  
Het ministerie hanteert in ieder geval tot en met 2018 de centrumgemeente-constructie 

voor de Vrouwenopvang. In de nieuwe Wmo is de centrumgemeente-constructie echter 

niet meer opgenomen en hierdoor zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor 

Vrouwenopvang, waarbij de rijksmiddelen voorlopig nog wel aan centrumgemeente 

Almere worden toegekend. Er wordt uitgewerkt hoe de bevoegdheid om Almere 

afspraken te laten maken met de organisatie voor Vrouwenopvang vanaf 2016 in de  

centrumregeling Flevoland wordt geborgd en welke tussenoplossing voor 2015 nodig is 

voor de regionale samenwerking Vrouwenopvang. 

 

Planning/uitvoering 

Alle Flevolandse gemeenten nemen een besluit over het Oranje Huis. Vervolgens wordt 

met de bouw gestart. De verwachting is dat het Oranje Huis eind 2016/begin 2017 de 
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deuren opent. De communicatie over de komst van het Oranje Huis wordt regionaal 

opgepakt. 

 

Bijlagen 

1. Plan Oranje Huis in zicht, Blijf Groep 16 maart 2015  

2. Voorlopige begroting inzet decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Flevoland 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse 

Steller : mevrouw L. Breet; 33 03; l.breet@noordoostpolder.nl  
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2015, no. 308139-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1.  In te stemmen met de realisatie van een regionale voorziening (Oranje Huis) ter 

uitvoering van de wettelijke taak opvang en begeleiding van slachtoffers van 

huiselijk geweld. 

2. De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang - als deze wordt 

doorgedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten - in ieder geval tot en met 

het 6e jaar na opening van het Oranje Huis (naar verwachting t/m 2022), in te 

blijven zetten voor de financiering van het Oranje Huis, met een maximum van 

het eventueel doorgedecentraliseerde budget Vrouwenopvang van Rijk naar 

Noordoostpolder in de verhouding die nu de financiering van het Oranje Huis 

inneemt ten opzichte van het totale budget Vrouwenopvang. 

3. Mocht het Oranje Huis na 6 jaar, van het 7e tot en met het 10e jaar, (gedeeltelijk) 

leeg komen te staan, de eenmalige herstelkosten in verband met het weer 

geschikt maken van het gebouw voor sociale verhuur, ten laste te brengen van de 

(mogelijk doorgedecentraliseerde) decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 1 juni 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 

 


