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Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO)

Korte samenvatting onderwerp:
Centrumgemeente Nijmegen heeft GGD Gelderland-Zuid, afdeling Bijzondere Zorg, de vraag
gesteld om per 1 mei 2021 een Centrale Toegang voor de Maatschappelijke Opvang (CTMO) te
organiseren en realiseren voor de regio Gelderland-Zuid.
Tot op heden zijn de zorgaanbieders Iriszorg en RIBW aangewezen en gemandateerd als
organisaties voor het uitvoeren van werkzaamheden betreffende de toeleiding tot Maatschappelijke
Opvang. Deze vraag van Centrumgemeente Nijmegen sluit aan bij de gezamenlijke ambitie van de
gemeenten in Gelderland-Zuid om één centraal coördinatiepunt voor de toegang tot Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang in te richten (Beleidsplan ‘Samen Dichtbij, Regionaal
beleidsplan GGZ, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang 2018-2020’).
Centrumgemeente Nijmegen heeft aan de GGD het verzoek gedaan om deze taak uit te voeren,
omdat:
Op deze manier een koppeling wordt gelegd met Toegang Beschermd Wonen (TBW), een
vergelijkbare taak die de GGD al jaren tot volle tevredenheid uitvoert voor
Centrumgemeente Nijmegen.
De GGD het regionale en het lokale veld goed kent: van instroom, doorstroom tot
uitstroom.
De GGD een onafhankelijke partij is.
De GGD een centrale registratie en monitoring van het aantal aanmeldingen en de omvang
en samenstelling van de doelgroep kan uitvoeren.
In overleg met Centrumgemeente Nijmegen is ervoor gekozen om, indien het bestuur instemt met
deze nieuwe taak van de GGD, op korte termijn te starten met de basis voor een centrale toegang.
Al werkende weg wordt de uitvoering verder vormgegeven en doorontwikkeld. Bij de uitvoering van
de CTMO kan onderscheid worden gemaakt in vier onderdelen:
1. Consultatie en advies
2. Screening, onderzoek en advies
3. Evaluatie van cliënttrajecten
4. Monitoring.
In bijgaand plan van aanpak wordt beschreven hoe de GGD deze onderdelen in afstemming met de
betrokken zorgaanbieders in 2021 en 2022 (‘de ontwikkeljaren’) wil gaan vormgeven met daarbij
de fasering, randvoorwaarden, risico’s en beheersplannen. Tevens is een begroting voor 2021 en
2022 bijgevoegd. Centrumgemeente Nijmegen draagt zorg voor de dekking van deze begroting,
onder voorbehoud van besluit college B&W gemeente Nijmegen (zie onder).
De bedoeling is dat vanaf 2023 de taak CTMO regulier wordt toegevoegd aan facultatieve taken
van de GGD (in opdracht van de Centrumgemeente Nijmegen). En dat derhalve de begroting van
de CTMO wordt opgenomen in de jaarlijkse subsidieaanvraag voor TBW en de facultatieve taken
van Bijzondere Zorg aan Centrumgemeente Nijmegen. Dan is het ook belangrijk om de taak op te
nemen in de GR van de GGD Gelderland-Zuid.
Het plan van aanpak wordt in maart/april ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks en
Algemeen Bestuur van de GGD. Vervolgens dient het plan van aanpak als subsidieaanvraag voor
de implementatie van de CTMO en wordt deze in april 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen.

Voorstel te beslissen:
1. Instemmen met de taakuitvoering van de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang door
GGD Gelderland-Zuid, uitgaande van een opzet als facultatieve taak voor Centrumgemeente
Nijmegen c.q. de deelnemende gemeenten GGD Gelderland-Zuid, exclusief Zaltbommel en
Maasdriel, inclusief Mook en Middelaar en Gennep.
2. Instemmen met uitvoering conform de in de aanvraag beschreven aanpak en subsidieaanvraag
voor 2021 en 2022 aan Centrumgemeente Nijmegen.
3. Instemmen dat, als de taak Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang vanaf 2023 regulier
wordt toegevoegd aan de facultatieve taken van de GGD (in opdracht van de
Centrumgemeente Nijmegen), de taak t.z.t. wordt opgenomen in de GR GGD Gelderland-Zuid.

