
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Bestedingsvoorstel overschot 2015 Beschermd 
wonen 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De centrumgemeente heeft in 2015 een 
overschot op het budget Beschermd wonen.  
Voor Beschermd wonen is financiële solidariteit 
afgesproken en wordt een overschot gestort in 
een geoormerkte reserve. Deze reserve kan 
worden besteed in overleg met de 
regiogemeenten.   
 
Dit bestedingsvoorstel zet in op de toekomst van 
de Maatschappelijke zorg. Door formatiebudget 
en innovatiebudget beschikbaar te stellen kan de 
regio zich verder voorbereiden om de 
ambulantisering van het Beschermd wonen.  
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5. Advies PHO 1. De gemeente Leiden te adviseren om  
€ 1.340.000,00 van de reserve 
Beschermd wonen in te zetten voor drie 
onderdelen:  

a. Budget voor innovaties in intensieve 
ambulante zorg door zorgaanbieders 

b. Extra uitvoeringsbudget voor de 
regiogemeenten 

c. Extra beleidsinzet voor de uitwerking van 
het plan van aanpak bij het Beleidskader 
Maatschappelijke zorg  

2. Per subregio op korte termijn te bepalen 
op welke wijze formatie in de uitvoering  

 beschikbaar komt voor Beschermd 
wonen.  

 



 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

In het PHO van 13 juli 2016 is een inhoudelijk 
voorstel gedaan voor het besteden van het 
overschot Beschermd wonen 2015, passend bij 
het concept Beleidskader Maatschappelijke zorg.  
Dit voorstel werkt dit verder uit met bedragen per 
onderdeel en voorwaarden voor besteding van de 
middelen.  
Als het PHO met dit voorstel akkoord gaat, kan de 
centrumgemeente het budget, dat nu in een 
geoormerkte reserve staat, gaan inzetten in 
overleg met de regiogemeenten en 
zorgaanbieders.  

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen Voor 2015 is het overschot geschat op 2,5 miljoen 
euro. Van dit overschot wordt nu € 1.340.000 
ingezet. De rest van het overschot blijft in de 
geoormerkte reserve.  
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Wmo 
 

 Eerdere besluitvorming:  
31 oktober 2014 (PHO, financiële solidariteit 
Beschermd wonen) 
13 juli 2016 (PHO, laatste financiële nieuws MO 
en BW 
 
 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Auteur:  Marieke Ouwerkerk 
Organisatie:  Gemeente Leiden 
 

 
Onderwerp: Bestedingsvoorstel overschot 2015 Beschermd wonen 
 
Beslispunten: 
1  De gemeente Leiden te adviseren om € 1.340.000,00 van de reserve Beschermd 

wonen in te zetten voor drie onderdelen:  
a. Budget voor innovaties in intensieve ambulante zorg door zorgaanbieders 
b. Extra uitvoeringsbudget voor de regiogemeenten 
c. Extra beleidsinzet voor de uitwerking van het plan van aanpak bij het 

Beleidskader Maatschappelijke zorg  
2  Per subregio op korte termijn te bepalen op welke wijze formatie in de uitvoering  
 beschikbaar komt voor Beschermd wonen.  
 
 
Inleiding 
De besteding van overschotten door financiële meevallers zetten we in om knelpunten op 
te lossen in de uitvoering. De wijze waarop we dit inzetten, moet aansluiten op het 
concept Beleidskader Maatschappelijke zorg.  
Er zijn veel ideeën bij zorgaanbieders voor kleinschalige wooninitiatieven met ambulante 
begeleiding. Dit willen we graag faciliteren, waarbij er een samenwerking moet zijn tussen 
lokale Wmo en centrumgemeente. Er is meer lokale kennis nodig over de doelgroep, dat 
bereikt kan worden door de centrale toegang en kennis meer te spreiden over de  
regiogemeenten. Hiervoor komt een bedrag beschikbaar voor formatie in de 
regiogemeenten.  
Tot slot is er extra beleidsinzet nodig om het vervolg van het beleidskader, het plan van 
aanpak, verder uit te werken en tegelijkertijd al kleine stappen te zetten naar de 
transformatie. Naast de beleidsinzet die er bij elke gemeente nodig is om de lokale 
invulling vorm te geven, is extra inzet nodig om dit plan van aanpak goed vorm te geven.  
 
Beoogd effect: 
Het oplossen van knelpunten in de uitvoering van Beschermd wonen en beleidsinzet 
Beleidskader Maatschappelijke zorg. 
 
 
 
 
 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 28 september 2016  
Tijd: 12.30 tot 14.50 
Locatie: Gemeentehuis Alphen a.d. Rijn 
Agendapunt: 08 
  



 

Argumenten:  
 
Overschotten worden ingezet ten behoeve van de doelgroep om knelpunten op te lossen. 
Om de doorstroming op gang te krijgen investeren we liever in zelfstandig wonen en/of 
kleinschalige initiatieven met scheiden wonen en zorg, in plaats van uitbreiding van 
plekken Beschermd wonen of opvang. Door budget hiervoor beschikbaar te stellen 
ontstaat er meer ruimte om te innoveren.  
 
Lokaal waar het kan 
Nieuwe initiatieven worden lokaal ontwikkeld, indien nodig met aanvullende tijdelijke 
financiering uit de reserve maar met als kern ambulante ondersteuning vanuit de Wmo 
begeleiding 
 
Zowel in de regionale uitvoering als bij beleid tijdelijke extra inzet ter voorbereiding op de 
lange termijn transformatie 
Daarbij is het belangrijk dat niet alleen de beleidsontwikkeling regionaal wordt ontwikkeld 
maar dat ook in de uitvoering regionale samenwerking verder vorm krijgt. Hierdoor blijft 
de kennis niet in Leiden maar bouwt de regio ook meer kennis op met betrekking tot de 
ingewikkelde problematiek bij deze doelgroepen.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
De ambitie om lokale initiatieven te ontwikkelen vraagt om betrokkenheid van veel 
partijen en goede samenwerking tussen gemeenten onderling. Het is belangrijk dat hier 
voldoende capaciteit voor is.  
 
Financiën:  
Er is een overschot op Beschermd wonen van € 2.500.000 in 2015 
Voorstel is om hiervan nu € 1.340.000 beschikbaar te stellen. De rest van het overschot 
blijft in de geoormerkte reserve.  
 
Communicatie: 
Met zorgaanbieders wordt gesproken via de overlegtafel Bestuurlijk contracteren.  
Met regiogemeenten wordt gesproken via het AOZW en via de werkgroep OGGZ. 

 
Evaluatie: 
Innovatiebudget: via de overlegtafel Bestuurlijk contracteren verder uitwerken 
Formatie uitvoering: na 1 jaar evaluatie 
Formatie beleid: nvt 
 
Bijlage: 
Memo Bestedingsvoorstel overschot 2015 Beschermd wonen. 


