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In de Commissie O&S van 12 maart jl.1 is besproken dat een brede kaderstellende notitie wordt 

opgesteld waar zowel maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) onderdeel van 

uitmaken. Daarbij is ook besproken dat Leiden voor het opstellen van dit beleidskader aan wil 

sluiten bij het ondersteuningsprogramma van de VNG. In de Raadsbrief van 13 mei jl. over de 

'Uitvoering en ontwikkeling beschermd wonen' (BW nr. 15.0429) heb ik u hier nader over 

geïnformeerd. 

In deze brief bericht ik u over de gewijzigde aanpak en planning voor het op te stellen 

beleidskader. 

• het ondersteuningsprogramma van de VNG heeft enkele maanden vertraging opgelopen; 

• er was lang onduidelijkheid over de budgetverdeling en (wettelijke) doelgroepafbakening; 

• in het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij (PHO) van 14 oktober jl.is met de 

regiogemeenten van Holland Rijnland afgesproken dat zijn intensiever bij het ontwikkelen 

van het nieuwe beleidskader worden betrokken. 

Wij realiseren ons dat de brief uitgebreid is, maar wij vonden het belangrijk om u goed te 

informeren zodat er in de commissie een goede discussie gevoerd kan worden. 

Leeswijzer 

In paragraaf 1 en 2 schets ik allereerst de laatste stand van zaken met betrekking tot de 

uitvoering van de Maatschappelijke Opvang (/Regionaal Kompas) en Beschermd wonen. Ik ga 

hierbij ook in op een aantal in dat kader openstaande toezeggingen en moties. 

In het tweede deel van de brief bespreek ik in paragraaf 3 de reikwijdte van het op te stellen 

beleidsplan. In paragraaf 4 ga ik in op het rapport van de Commissie Toekomst beschermd 

wonen (publicatie 11 november jl.). Paragraaf 5 gaat over proces en planning van het 

beleidsplan. 

Tot slot staan in de bijlage bij deze brief een aantal stellingen, waarover ik ga graag met u in 

gesprek ga. 

1 
bij de bespreking van een discussiememo Beschermd wonen 
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1. Maatschappelijke opvang/regionaal kompas: stand van zaken 

1.1. Financien 

Gemeente Leiden 

Het beleggen van de taak "Begeleiding in de Maatschappelijke Opvang" heeft het afgelopen jaar 

veel werk met zich meegebracht. Bij cliënten met een bestaande AWBZ indicatie is sprake van 

overgangsrecht. Het betekende dat alle bestaande AWBZ indicaties moesten worden omgezet 

naar de nieuwe indicatie begeleiding in de Wmo. Hierbij bleek dat er aanzienlijke verschillen 

waren tussen de (door VWS) aangeleverde bestanden en de daadwerkelijke aantallen cliënten in 

zorg. 

Bij de begrotingsbehandeling bent u geïnformeerd over de vermindering van het budget 

Begeleiding in de MO als gevolg van een nieuwe herverdeling door het Rijk. In de meicirculaire is 

opgenomen dat de korting van €731.000 oploopt naar ruim €1 ,5 mln in 2017 en volgende jaren. 

De korting voor 2016 is inmiddels onomkeerbaar. Met een aantal collega-gemeenten ben ik nog 

in overleg om te bezien of een aanpassing van de voorgenomen extra korting voor volgende 

jaren nog mogelijk is. Op korte termijn ga ik met de regio in gesprek over een oplossing. 

1.2. Preventie en sociale wijkteams (SWT's) 
De inzet op versterken van signalering en preventie is een belangrijk onderwerp in het gesprek 

over de gewenste koers voor de toekomst. Hoewel SWT's geen panacee zijn voor alle kwalen, 

biedt het mogelijkheden voor vroegsignalering en preventie. Dit geldt ook voor wijkteams of 

toegangsteams (bijv. TOM in Alphen) in de regiogemeenten. 

Voorkomen huisuitzetting 

Een voorbeeld van het inzetten van een SWT bij vroegsignalering is een samenwerking tussen 

het SWT Roodenburg en (vooralsnog) de Leidse corporatie De Sleutels. Het huidige convenant 

"voorkomen huisuitzetting" wordt pas in werking gesteld als mensen een huurachterstand hebben 

van minimaal twee maanden. Deze samenwerking is bedoeld om eerder dan die twee maanden 

huurachterstand in contact te komen met bewoners die veel en/of vaak huurachterstand hebben 

en daarmee het risico lopen om uit hun huis gezet te worden. De oorzaak van niet of te laat 

betalen kan immers liggen in iets waar een bewoner, met support van een SWT, iets aan kan 

doen: hanteerbaar maken/oplossen. Denk hierbij aan oorzaken zoals startende dementie, 

verslaving, depressie of plotseling opgetreden armoede door bijvoorbeeld baanverlies 

gecombineerd met scheiding. 

1.3. Doorstroom, uitstroom en nieuwe vormen van huisvesting 
Actualisering van de contigentregeling 

De regionaal samenwerkende woningcorporaties stellen al enkele jaren contingent woningen 

beschikbaar aan kwetsbare doelgroepen. Ondanks de steeds beperkter wordende vrijkomende 

woningen, is het aantal contingent woningen voor het jaar 2016. In verband met de 

decentralisatie van begeleidingstaken uit de AWBZ naar de gemeenten is er veel veranderd met 

onzekerheid over de begeleiding tot gevolg. Met de corporaties en de zorgaanbieders is een 

nieuw uitvoeringsdocument opgesteld om de begeleiding van deze kwetsbare groepen in de 

eerste twee jaar te borgen in alle regiogemeenten. 
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Gemeente Leiden 

De Rijnstreek-gemeenten hebben zich onlangs aangesloten bij ons woonruimteverdeelsysteem. 

De corporaties uit deze gemeenten zullen in de contingentregeling participeren. 

Doorstroom en uitstroom 

In de nachtopvang Nieuwe Energie is al langere tijd sprake van een tekort aan plekken. Daarom 

is de capaciteit op die locatie vergroot tot 50 bedden, bovenop de 9 extra doorstroomkamers die 

in 2014 gerealiseerd zijn. Ik geef echter de voorkeur aan versnelde doorstroom uit de 

nachtopvang in plaats van een uitbreiding van het aantal bedden aldaar. De nodige 

doorstroomvoorzieningen, waarmee versnelde uitstroom uit Nieuwe Energie mogelijk wordt, 

wordt onder de paraplu van de 'Task force Huisvesting Vergunninghouders en Bijzondere 

Doelgroepen' verder gerealiseerd. 

Een ander knelpunt betreft passende reguliere woonruimte voor alleenstaanden en voor dak- en 

thuisloze jongeren. Extra woonruimte realiseren voor deze doelgroepen is daarom ook onderdeel 

van de opdracht van de Task Force. Voor ons redenen om vanuit het sociaal domein intensief in 

het Task Force projectteam te participeren. De Task Force zal u binnenkort (voor het kerstreces) 

informeren over hun voortgang en de verwachte resultaten. 

Winteropvang 

Voor de komende winterperiode heb ik twee opties in onderzoek, die na definitieve keuze binnen 

één week in te richten zijn. Voor De Binnenvest zijn voldoende middelen beschikbaar binnen 

programma 9 om de winteropvang te kunnen bekostigen. Zodra de precieze locatie zeker is, zal 

ik daarover informeren. Ik volg daarbij het communicatie- en participatietraject van de Task 

Force. 

Scheve huisjes 
Van de vijftien beoogde "officiële" scheve huisjes zijn er inmiddels zeven gerealiseerd en worden 

in enkele gemeenten concrete plannen ontwikkeld. Naast officiële scheve huisjes zijn er 

gemeenten in de regio die tijdelijke plekken beschikbaar stellen die snel en flexibel in gebruik 

genomen kunnen worden. 

Bed, bad en brood 

Voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt nog dit jaar de bed, bad en brood opvang opgeleverd. 

De locatie heeft 30 vaste plekken en 10 flexibele opvangplekken. 

Huisvesting voor jongeren 

Zorgorganisaties waaronder de Binnenvest, Prodeba en de Haardstee zijn met elkaar in gesprek 

om een woonconcept voor jongeren met complexe problemen te ontwikkelen. Daarbij staat 

innovatie, efficiency (begeleidingstaken samen uitvoeren bijvoorbeeld), samenwerken voorop. Dit 

project kent drie pijlers: opvang, bootcamp en social parents. Jongeren zijn opgevangen en 

hebben deelgenomen aan bootcamp (waarin zij in korte tijd hun zaken op orde brengen). De 

werving van social parents verloopt voorspoedig. Voor twee opvanglocaties wordt de 

haalbaarheid onderzocht. Dit project wordt financieel ondersteund met subsidie van o.a. het 

SKANfonds. Deze subsidie is toegekend vanwege het innovatieve karakter van de 

gecombineerde aanpak van opvang, bootcamp en social parents. 
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1.4. Kwetsbare jongeren 
Aanpak kwetsbare jongeren tussen 17 en 27 jaar 

Gemeente Leiden 

Ik heb toegezegd te komen met een sluitende aanpak voor deze groep jongeren. Het zo goed 

mogelijk regelen van de hulp of ondersteuning voor jongeren, ongeacht onder welke wet of onder 

welk kader zij vallen, voorkomt dat er jongeren 'buiten spel' komen te staan, dat hun situatie 

verslechtert, en in het ergste geval resulteert in zwerfgedrag. De aanpak 17 - 27 jarigen omvat 

dan ook alle kwetsbare jongeren in Leiden. Bij de ontwikkeling van de aanpak 17 - 27 jarigen 

worden alle relevante domeinen meegenomen: Wmo, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, 

veiligheid en huisvesting. 

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd -en nog gaande- met spelers die een hoop ervaring, 

kennis en kunde hebben met deze groep jongeren, zowel intern als extern: ExposeYour, Cardea, 

Kwadraad, de Binnenvest, St. Jongeren in Nood, Project JA, het Onderwijs, het Veiligheidshuis, 

de JGT's en SWT's. Daarnaast zijn jongeren zelf over hun mening en ervaringen bevraagd. Op 

basis hiervan wordt momenteel in kaart gebracht waar de belangrijkste bottlenecks in het 

systeem zitten. Dit leidt tot de formulering van een aantal oplossingsrichtingen. 

De nadere uitwerking van dit plan wordt besproken met de jongeren, de partners in de stad, 

regiogemeenten en betrokken afdelingen binnen de gemeente. Naar verwachting ligt er in 

februari 2016 een analyse van de belangrijkste knelpunten en een voorstel voor de sluitende 

aanpak 17- 27 jarigen. Deze zal ik vanzelfsprekend met u delen. 

1.5. Inbreng cliënten 
Met Stichting Zorgvragers Organisatie Zuid-Holland Noord (ZON} werk ik aan afspraken over het 

inzetten van ervaringsdeskundigen bij gemeentelijke afdelingen waar GGZ-cliënten mee te 

maken hebben. Denk hierbij aan SWT's en de afdeling Werk en Inkomen. Doel is dat 

ervaringsdeskundigen advies kunnen geven vanuit het perspectief van GGZ-cliënten. 

1.6. Motie RV 15.0068 
Motie RV 15.0068: over perspectief voor daklozen, ingediend op 9 juli 2015 door Mevr. Y. van 

Delft (GL) en Dhr. M. Keuning (CU). 

In deze motie vroeg u opnieuw aandacht voor een plan van aanpak en een nieuw beleidskader. 

Dit mede in het licht van een opgenomen bezuiniging op het Regionaal Kompas. De 

voorgestelde bezuiniging heeft echter geen betrekking op het beperken van de inzet op de 

gewenste resultaten. Met hetgeen ik in paragraaf 1 heb beschreven, en de verdere uitleg in deze 

brief over de ontwikkeling van (en vertraging bij} het opstellen van een nieuw beleidskader, hoop 

ik u afdoende te hebben geïnformeerd. 
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2. Beschermd wonen 

2.1. Terugblik 

Gemeente Leiden 

Met de komst van Beschermd wonen naar de Wmo is in 2015 een zeer kwetsbare groep onder 

verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten gekomen. De wijze waarop deze groep zorg 

ontvangt, wijkt af van de andere Wmo voorzieningen: het gaat (in de meeste gevallen) om 

intramurale zorg en niet om ondersteuning in de thuissituatie. Ook het overgangsrecht wijkt af 

van andere Wmo voorzieningen: de indicaties zijn 5 jaar geldig. Centrumgemeente Leiden is 

verantwoordelijk voor de zorg aan deze cliënten in de hele regio Holland Rijnland. 

Daarbij is met de gemeenten in HR afgesproken dat er sprake is van financiële solidariteit van de 

hele regio bij tekorten op het budget (RV 14.0125). 

Eind 2014 zijn belangrijke keuzes gemaakt die de uitvoering vanaf 2015 mogelijk maakten: 

een zorgvuldige overheveling van de bestaande cliënten beschermd wonen; 

een centrale toegang in samenwerking met de zorgaanbieders; 

een aparte resultaatsovereenkomst beschermd wonen binnen het bestuurlijk 

contracteren; 

Hierbij waren de volgende door uw Raad vastgestelde brede beleidskaders leidend: 

Uitgangspunten 'Herontwerp Sociaal Domein'(RV 13.0150); 

Uitgangspunten 'Invoering Wmo 2015 (RV 14.0057). 

In december 2014 en in maart 2015 is met uw Raad uitgebreid gesproken over Beschermd 

wonen. Uw raad heeft daarbij op enkele onderwerpen uitgesproken welke richting u wilt 

meegeven bij het ontwikkelen van een beleidsplan. In de notitie 'Uitvoering beschermd wonen 

regio Hollands Midden 2015 (mei 2015 BW nr. 15.0429) is uitgewerkt hoe Beschermd wonen in 

deze regio georganiseerd is en wat de taken zijn van centrumgemeenten en regiogemeenten. 

Deze notitie heeft u in mei met een begeleidende Collegebrief over de 'Uitvoering en ontwikkeling 

beschermd wonen' ontvangen. 

2015 stond in het teken van de zachte landing en nadere kennismaking via de toegang 

Beschermd wonen. Gemeenten, zorgaanbieders en cliënten weten elkaar inmiddels goed te 

vinden in de regio en ervaren een goede samenwerking. Tegelijkertijd was er landelijk veel onrust 

op dit onderdeel van de Wmo: 

uitstel van enkele belangrijke landelijk te ontwikkelen kaders (o.a. voor landelijke 

toegang, kwaliteit, criteria Wet langdurige z_org (Wiz) voor GGZ doelgroepen, toekomstvisie 

Beschermd wonen); 

grote budgettaire onzekerheid doordat bij het landelijke verdeelmodel gebruik is gemaakt 

van onvolledige historische gegevens; uit een prognose over de eerste twee kwartalen van 2015 

bleek een tekort op het budget van ongeveer € 500.000. Dit ondanks het feit dat het budget voor 

Leiden in 2015 al eenmalig was opgehoogd door het rijk met ruim 4 miljoen euro. 
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2.2. Stand van zaken eind 2015 
Budget2016 

Gemeente Leiden 

De financiën Beschermd wonen voor onze regio zagen er vanaf 2016 zeer somber uit. In de 

meicirculaire 2015 was het bedrag voor deze regio per 2016 fors naar beneden bijgesteld. 

In het najaar maakten diverse centrumgemeenten, waaronder ook Leiden, zich sterk voor het 

aanpassen van het budget Beschermd wonen 2016. Daarbij is onderzoek gedaan naar de 

correcte historisch gegevens van de oude AWBZ cliënten. Dat heeft ertoe geleid dat er een 

nieuwe herverdeling van middelen plaatsvindt die wordt gepubliceerd in de decembercirculaire 

2015. Leiden komt hiermee eindelijk op een bedrag dat aansluit bij de prognoses die er tot nu toe 

zijn gemaakt: een bedrag van 27.437.848 euro. 

Bestuurlijk contracteren 

In de tussentijd besprak de gemeente ook aan de overlegtafel van Bestuurlijk contracteren de 

nieuwe tarieven 2016. Inzet van de gemeente was een tariefskorting, waarbij de achterliggende 

gedachte was: 

rekening houden met een mogelijk groot tekort op het budget 2016 (als het niet zou 

lukken om tot een betere verdeling van de middelen te komen); 

bij een goede verdeling van het landelijk budget: vrijspelen van budget voor innovatie. 

Naast de tariefkorting is een inhoudelijke slag gemaakt in de resultaatsovereenkomst Beschermd 

wonen. Er zijn betere omschrijvingen gemaakt van de zorgzwaartepakketten, zodat doelen, 

activiteiten en resultaten beter aansluiten bij de praktijk van Beschermd wonen. 

Aanpassingen in de uitvoering 

De omschrijving van de zorgzwaartepakketten passen we aan in de belaidsregels 2016. Daarin 

staat ook een betere omschrijving van het begrip wooninitiatief, bij een pgb voor Beschermd 

wonen. En uiteraard passen we de tarieven in het financieel besluit aan. 

Er zijn nog enkele overgangscliënten die al lange tijd zelfstandig wonen met een indicatie 

Beschermd wonen. Met die cliënten gaan regiogemeenten en centrumgemeenten in goed 

overleg kijken of een Wmo maatwerkvoorziening net zo passend kan zijn. 

De wachtlijst Beschermd wonen is voor de gemeente niet inzichtelijk genoeg. Elke organisatie 

hanteert nog een eigen wachtlijst. Afgesproken is dat de gemeente dit ook centraal gaat 

bijhouden, met als doel om cliënten goed te adviseren over wachttijden en mogelijkheden per 

aanbieder. Meer algemeen kijkt de gemeente Leiden samen met regiogemeenten en 

zorgaanbieders of de uitvoeringsagenda Beschermd wonen aanpassing behoeft voor 2016, met 

de inmiddels opgedane kennis uit de praktijk. 

2.3. Op weg naar 2016 
Door (anonieme) casuïstiek te bespreken met gemeente en zorgaanbieders, komen enkele 

signalen steeds duidelijker naar voren: 

behoefte aan een tussenstap tussen intramuraal Beschermd wonen en ambulante 

begeleiding. Een extra zwaar pakket begeleiding thuis kan in sommige casussen passende zorg 

zijn maar is niet te leveren binnen de bestaande maatwerkvoorziening Begeleiding; 

knelpunten tussen verschillende wetten waar GGZ cliënten in kunnen vallen, waardoor 

het vinden van de juiste plek voor bepaalde problematiek soms moeizaam verloopt. 
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Gemeente Leiden 

Deze knelpunten vormen mede de agenda voor de komende periode. Gemeente en 

zorgaanbieders hebben afgesproken om te onderzoeken binnen het huidige cliëntenbestand 

welke cliënten toe zijn aan een stap richting zelfstandig wonen. Per cliënt of per locatie bekijken 

we wat er nodig is om dit te realiseren, waarbij de wensen van de cliënt in combinatie met het 

overgangsrecht belangrijke vertrekpunten zijn. Deze beweging past in de recent ontwikkelde 

landelijke visie op Beschermd wonen van de commissie Toekomst (zie hierover par 3.3.). 

Afspraak is ook om te onderzoeken welke cliënten meer passen in de Wet langdurige zorg (veelal 

verblijvend in sectorvreemde instellingen zoals verpleegtehuizen). Deze afspraak sluit aan op de 

mogelijke aanpassing van criteria van de Wet langdurige zorg voor de GGZ doelgroep, waarvoor 

het Zorginstituut Nederland een advies heeft opgesteld. 

Deze onderzoeken leiden er wellicht toe dat er meer beweging komt in de huidige cliëntpopulatie 

Beschermd wonen. En dit geeft weer kansen voor de cliënten op de wachtlijsten/of de 

innovatieve ideeën van zorgaanbieders in de regio. 
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3. Meerjarenbeleid 'Opvang en Bescherming' 

Gemeente Leiden 

Met de komst van de Wmo2015 hebben alle gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor 

de opvang en bescherming van diegenen die niet in staat zijn tot zelfstandig wonen 2
. De taak 

beschermd wonen werd daarmee onderdeel van de overgang van delen van de AWBZ naar het 

gemeentelijk domein. Dit geeft de mogelijkheid om maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen, twee voorzieningen die elkaar deels overlappen, met elkaar te verbinden in één 

samenhangend en doeltreffend beleid 'Opvang en bescherming'. 

3.1. VNG ondersteuningsprogramma 
Voor het opstellen van een dergelijk beleidsplan heeft de VNG een landelijk 

ondersteuningsprogramma Opvang en bescherming ontwikkeld. Dit programma van de VNG is 3-

ledig: 

1. ondersteuning bij de ontwikkeling van (regionale) beleidsplannen voor opvang en 

beschermd wonen, met onder meer een handreiking; 

2. ontwikkeling van een kwaliteitsaanpak opvang en beschermd wonen, belaidsregels 

voor overgang tussen wetten en een convenant landelijk toegang; 

3. een onafhankelijke Commissie Toekomst die drie resultaten oplevert; een visie op 

beschermd wonen, een voorstel voor samenwerking tussen gemeenten en 

uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel voor het budget beschermd wonen. 

De oorspronkelijke planning van het ondersteuningsprogramma was om bovengenoemde 

'producten' juli 2016 op te leveren. Het programma heeft echter op alle fronten vertraging 

opgelopen. Het rapport van de Commissie Toekomst is 11 november opgeleverd. De eerste 

bijeenkomst over de ondersteuning door de VNG bij het ontwikkelen van de beleidsplannen vond 

23 november plaats. Een advies door Zorginstituut Nederland over de afbakening van de 

doelgroep (gaat een deel van de doelgroep alsnog naar de Wlz?) is oktober 2015 afgerond en 

moet leiden tot een wetswijziging per 2018. De ontwikkeling van het convenant Landelijke 

toegang Beschermd wonen is vertraagd door de discussies rond financiën Beschermd wonen, 

maar wordt nu in samenhang met het advies van de commissie Toekomst opnieuw bekeken. De 

publicatie van de Handreiking voor het te ontwikkelen beleidsplan stond (op het moment van 

schrijven) gepland op 26 november 3 . 

3.2. Transformatie 
De Handreiking raadt aan om het meerjarenbeleidsplan aan te laten sluiten op het gedachtegoed 

van de Stedelijk Kompassen en in te laten spelen op de nieuwe taken rond beschermd wonen. 

De uitdaging hierbij is om niet alleen een transitie te bewerkstelligen, maar vooral ook tot 

transformatie te komen. 

2 
waarbij Leiden als centrumgemeente maatschappelijke opvang de middelen heeft en daarmee de coördinatie van de 

uitvoering voor de regio Holland Rijnland. 
3 

zodra de handreiking beschikbaar is zal ik via de griffie, de betreffende link met u delen. In de handreiking staat naar 

verwachting uitgebreide achtergrondinfo {relevante wettelijke kaders, uitgebreide beschrijving van de doelgroepen, 
belangrijke vraagstukken en thema's benoemd met mogelijke beleidskeuzes). 
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Gemeente Lelden 

Met de komst van de Wmo2015 staan we voor de opgave om de maatschappelijke 

ondersteuning in brede zin te transformeren: meer wijkgericht, integraler, eigen-krachtgericht, 

netwerkgericht en preventief werkend voor mensen met kleine en grote vragen. 

Verbinden van deze deelsectoren (met intra- en semimurale voorzieningen voor kwetsbare 

inwoners) ligt daarom voor de hand en ook een bredere verbinding met andere gemeentelijke 

taken binnen en buiten Wmo. Dat laatste is noodzakelijk, allereerst met het oog op preventie, 

maar ook om bij te dragen aan participatie en herstel van deze doelgroepen. 

Het gaat om een transformatieopgave voor de gehele keten, inclusief de aansluiting op het brede 

Sociaal Domein. Dat vraagt om een vernieuwende visie, in lijn met de gekantelde manier van 

werken, en de algemene opgaven en ambities van de decentralisaties. De commissie Toekomst 

heeft in dat kader recentelijk een rapport opgeleverd. 
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Gemeente Leiden 

4. Visie op de toekomst: van beschermd wonen naar een beschermd thuis 

4.1. Visie commissie Toekomst 
Op 11 november verscheen het rapport van de zogeheten 'Commissie toekomst beschermd 

wonen': Van beschermd wonen naar een beschermd thuis. 

De opdracht van de VNG voor deze Commissie bestond uit drie onderdelen: 

1. Ontwikkelen van een visie op beschermd wonen, in relatie tot de maatschappelijke 

opvang en andere gemeentelijke taken; 

2. Vanuit de visie vaststellen van uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel voor het 

budget beschermd wonen; 

3. Daaruit voortvloeiend een voorstel doen voor de gewenste samenwerking tussen 

gemeenten. 

Bij het opstellen van het advies heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (incl. Opvang} 

het volgende uitgangspunt gekozen (zie het Voorwoord n het rapport, blz. 5): 

"De commissie heeft 'beschermde woonvormen' vooral benaderd vanuit burgerschap, waarbij 

wonen een grondrecht is en een voorwaarde voor maatschappelijk herstel en participatie. Voor 

wie dat nodig heeft wordt ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de 

thuissituatie ingezet. Daarmee past dit advies in een veel bredere maatschappelijke ontwikkeling 

om (waar mogelijk) expertise naar hulpvragers te brengen in plaats van hulpvragers naar de 

expertise te verwijzen. Daarbij wordt aanbodsturing vervangen door vraagsturing die uitgaat van 

wat mensen nodig hebben. Hierbij past dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor hun 

eigen inwoners en dat de financiële middelen opgaan in de bredere context van maatschappelijke 

ondersteuning. Een lange overgangsperiode is nodig om wonen en ondersteuning voor deze 

uiterst kwetsbare groep anders te organiseren. 

Paradigma-verschuiving 

In het toekomstbeeld van de commissie voor beschermd wonen staat de sociale inclusie van 

mensen met een verstoorde zelfregulatie centraal. De commissie stelt dat een groot deel van de 

cliënten met zelfstandig wonen met intensieve begeleiding het beste af is. Dit betekent dat alle 

gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor deze cliënten en dus een herverdeling van de 

financiële middelen naar alle gemeenten. Daarbij pleit de commissie er voor om de nieuwe 

verdeelwijze ook te laten gelden voor de maatschappelijke opvang. 

De commissie stelt voor dat vanaf 1 januari 2017 alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 

burgers die op of na 1 januari 2016 voor het eerst een beroep doen op beschermde 

woonplekken. Hierdoor hebben alle gemeenten de opgave om beschermde woonplekken vorm te 

geven in het geheel van de lokale maatschappelijke ondersteuning. Op deze wijze wordt een 

nauwe aansluiting mogelijk gemaakt bij de lokale ondersteuningskaten en stimuleert dit 

gemeenten om in te zetten op herstel en preventie (en signalering). Indien burgers vóór 1 januari 

2016 gebruik maakten van beschermd wonen blijven zij ook na 2016 onder de 

verantwoordelijkheid vallen van de centrumgemeente. Deze zittende groep stroomt echter 

geleidelijk uit, in het tempo dat past bij hun mogelijkheden. 
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Overgangsperiode verdeling financiële middelen 

Gemeente Leiden 

De veranderingen die nodig zijn voor herstel en inclusie kosten tijd. Om negatieve effecten voor 

cliënten van de herverdeling te voorkomen stelt de commissie een lange overgangsperiode voor. 

Voor de overheveling van middelen van beschermd wonen (en maatschappelijke opvang) van 

centrumgemeenten naar alle gemeente adviseert de commissie een periode van 15 jaar: 

vanaf 1 januari 2017 in 15 gelijke stappen Gaarschijven). 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich op hoofdlijnen vinden in het advies 

en het ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) heeft het advies "omarmd". Op 27 

november wordt (is) het advies voorgelegd aan de wethouders van de centrumgemeenten. 

Voor nadere toelichting op het advies van de Commissie Toekomst verwijs ik graag naar het 

rapport (zie https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen 201511 09.pdD. 

4.2. Regionale visie en beleid 
Wanneer de visie van de commissie toekomst c.q. het advies m.b.t. het verdeelmodel wordt 

overgenomen heeft dit verstrekkende gevolgen. De komende jaren zullen we in samenwerking 

tussen centrumgemeente, regiogemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers moeten 

werken aan een integraal, passend en doeltreffend regionaal aanbod. Het is daarbij van groot 

belang met de regio gezamenlijk beleid te ontwikkelen op het terrein van MO en BW waar alle 
partijen in de regio zich in kunnen herkennen: Wat is de stip op de horizon? Waar willen we als 

regio naar toe? Hoe willen we werken aan integratie en inclusie van deze groep inwoners die met 

hun kwetsbaarheid ook erbij horen en hun bijdrage willen kunnen leveren? Hoe kunnen we 

verbindingen leggen die dat mogelijk maken? 

4.3. Niemand tussen wal en schip 
In de visie van de 'commissie Toekomst' wordt verwezen naar een andere publicatie: 'Niemand 

tussen wal en schip' (Maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties) van de 

Academische werkplaats OGGZ 4. Vertrekkend vanuit de eigen behoeften van mensen in 

probleemsituaties biedt dit referentiekader een visie op en aanknopingspunten voor de inrichting 

van de maatschappelijke zorg en de (door-)ontwikkeling van nieuwe en effectieve manieren van 

ondersteuning van kwetsbare burgers. 

Naast het advies van de Commissie Toekomst biedt ook dit rapport aanknopingspunten en 

hulpmiddelen die we kunnen betrekken bij de verdere inrichting en uitvoering van het beleid. 

4 Zowel de volledige publicatie als een samenvatting ("Referentiekader in een notendop") kunt u vinden op: 

www.impuls-onderzoekscentrum.nl. 
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5. Proces en planning beleidskader 

5.1. Beleldsproces tot op heden 

Gemeente Leiden 

Vooruitlopend op het beschikbaar komen van onder meer de Handreiking van de VNG en de 

visie van de commissie Toekomst, en in afwachting van meer duidelijkheid over budget, hebben 

we wel een start gemaakt met het beleidsproces. De afgelopen maanden is een memo 

besproken in verschillende gremia van regiogemeenten, cliëntvertegenwoordigers en 

zorgpartners. In het betreffende memo schetsten we het kader voor het beleidsplan, de algemene 

doelen en uitgangspunten, belangrijke thema's en vraagstukken en een globaal plan van aanpak. 

Doel hiervan was partijen te informeren en input op te halen voor het op te stellen beleidsplan, 

zowel inhoudelijk als procesmatig. 

De regiogemeenten van Holland Rijnland gaven bij de bespreking van dit memo (PHO 14 oktober 

jl.) nadrukkelijk aan dat zij er belang aan hechten om bij de ontwikkeling van het nieuwe 

beleidskader gezamenlijk op te trekken. Ik vind die medebetrokkenheid zeer wenselijk. 

Regiogemeenten hebben door de verschuiving van AWBZ-voorzieningen naar de plaatselijke 

Wmo een belangrijke rol op het gebied van vroeg-signalering, preventie, herstel en nazorg ten 

behoeve van kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij ook aan aansluitende ondersteuning op het 

gebied van participatie, wonen, werk en inkomen, het realiseren van betrokkenheid van het 

informele netwerk bij de zorg en ondersteuning van mantelzorgers. Ook de visie en het advies 

van de commissie Toekomst onderstrepen het belang van goede afstemming over het beleid 

tussen centrumgemeente en regiogemeenten en een breed draagvlak voor het beleidsplan .. 

5.2. Vervolgproces en planning 
Regionale werkgroep 

Voor het realiseren van een regionaal beleidskader is een aparte regionale (ambtelijke) 

werkgroep ingericht. Vooralsnog participeren daar, naast Leiden, Alphen aan de Rijn en Lisse in 

(eerste schil) en wordt de werkgroep bijgestaan en geadviseerd door Oegstgeest, Kaag en 

Braassem en Katwijk (tweede schil}. 

Opdracht regionale werkgroep 

In het PHO van 16 december wordt voorgesteld dat deze werkgroep in het PHO van 20 januari 

2016 een opdrachtomschrijving voorlegt voor het realiseren van een nieuw regionaal 

beleidskader. Daarin stelt de werkgroep, naast een planning, ook een werkwijze voor om alle 

raden te betrekken. 

Betrekken bij vorming van het beleidskader 

Bij de vorming van het beleidskader worden zowel cliënten, cliëniverlegenwoordigers, instellingen 

en gemeenten(raden) betrokken. Voor het overgrote deel maken we gebruik van bestaande 

overlegstructuren. Aan de bestaande overlegstructuren willen we (werk)bijeenkomsten toevoegen 

die zich niet beperken tot bepaalde partijen (alleen maar gemeenten(raden) of zorgpartijen) maar 

die juist gemengd zijn. Partners die wij ook intensief gaan betrekken in dit proces zijn corporaties 

en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. 
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Planning op hoofdlijnen 

Gemeente Leiden 

Bij de planning van een nieuw regionaal beleidskader houden we rekening met 1) het betrekken 

van de raden in de regio, 2) de inkoop Beschermd wonen vanaf september 2016 en 3) het 

voorleggen van een definitieve versie aan de Leidse raad in december 2016. 

6. Tot slot 
Veel ontwikkelingen in het sociale domein strekken zich uit over meerdere portefeuilles en vragen 

daarom om een gezamenlijke aanpak. Zo ook de vraagstukken rond maatschappelijke opvang en 

Beschermd wonen. Met mijn collega-portefeuillehouders, m.n. van Wonen en Werk & Inkomen, 

trek ik daarom nauw op bij het aanpakken van deze vraagstukken. 

Hoogachtend, 

R.A. van Gelderen 
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Bijlage: Stellingen t.a.v. toekomst opvang en bescherming 

Gemeente Leiden 

"De commissie heeft 'beschermde woonvormen' vooral benaderd vanuit burgerschap, waarbij 

wonen een grondrecht is en een voorwaarde voor maatschappelijk herstel en participatie. Voor 

wie dat nodig heeft wordt ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de 

thuissituatie ingezet. Daarmee past dit advies in een veel bredere maatschappelijke ontwikkeling 

om (waar mogelijk) expertise naar hulpvragers te brengen in plaats van hulpvragers naar de 

expertise te verwijzen. Daarbij wordt aanbodsturing vervangen door vraagsturing die uitgaat van 

wat mensen nodig hebben. Hierbij past dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor hun 

eigen inwoners en dat de financiële middelen opgaan in de bredere context van maatschappelijke 

ondersteuning." 

Stelling 1: 
Wij onderschrijven het bovengenoemde uitgangspunt van de commissie Toekomst. 

Wanneer de visie van de commissie Toekomst c.q. het advies over het verdeelmodel wordt 

overgenomen heeft dit verstrekkende gevolgen. De komende jaren zullen we in samenwerking 

tussen centrumgemeente, regiogemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers moeten 

werken aan een integraal, passend en doeltreffend regionaal aanbod. 

Stelling 2: 
Gelet op de visie van de commissie Toekomst Beschermd wonen (en Opvang) zal het 
nieuwe Regionale Beleidskader Opvang en Beschermd Wonen, door de regio moeten 
worden opgesteld. Samen bepalen we de toekomstige rol van de huidige 
centrumgemeente op het gebied van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

De commissie stelt voor dat vanaf 1 januari 2017 alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 

burgers die op of na 1 januari 2016 voor het eerst een beroep doen op beschermde 

woonplekken. Hierdoor hebben alle gemeenten de opgave om beschermde woonplekken vorm te 

geven in het geheel van de lokale maatschappelijke ondersteuning. Indien burgers vóór 1 januari 

2016 gebruik maakten van beschermd wonen blijven zij ook na 2016 onder de 

verantwoordelijkheid vallen van de centrumgemeente. Deze zittende groep stroomt echter 

geleidelijk uit, in het tempo dat past bij hun mogelijkheden. 

Stelling 3: 
Indien de veronderstelde uitstroom trager verloopt dan het tempo van budgetoverheveling 
moeten afspraken gemaakt worden over regionale medeverantwoordelijkheid. 
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Gemeente Leiden 

Om negatieve effecten voor cliënten van de herverdeling te voorkomen is sprake van een lange 

overgangsperiode. De commissie stelt voor om vanaf 1 januari 2017 in 15 gelijke stappen 

Oaarschijven) een overdracht van middelen van beschermd wonen (en maatschappelijke 

opvang) van centrumgemeenten naar alle gemeente over te hevelen. 

Stelling 4: 
De thans aanwezige voorzieningen in de centrumgemeente Leiden (Nieuwe Energie, 
Sociaal Pension en Crisisopvang) worden afgebouwd. 

Stelling 5: 
Alle gemeenten in de regio zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van 
noodwoningen of woonvoorzieningen voor inwoners die dakloos (dreigen te) raken. 




