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Onderwerp Datum 

Bestedingsvoorstel overschot 2015 Beschermd wonen 12 september 2016 

 
 

 

Geachte portefeuillehouders, 

 

In de memo die ter tafel lag op 13 juli 2016 is een voorstel besproken voor de inzet van een 

deel van het overschot Beschermd wonen uit 2015. Het ging om een bedrag van ongeveer  

€ 2,5 miljoen. Een deel van dit overschot willen we graag in gaan zetten om de transformatie 

van de Maatschappelijke zorg, omschreven in het concept Beleidskader Maatschappelijke zorg, 

op onderdelen al in gang te zetten. De volgende drie onderdelen werden daarbij genoemd:  

 Innovatiebudget voor zorgaanbieders  

 Extra uitvoeringsbudget in de regio 

 Extra beleidsinzet voor projectorganisatie Beleidsplan Maatschappelijke zorg 

In het PHO van 13 juli jongstleden ging u akkoord met deze inhoudelijke voorstellen, in 

afwachting van een uitwerking. Deze volgt hieronder.  

 

De memo van 28 juni en 13 juli was een combinatie van informatie over Maatschappelijke 

opvang en Beschermd wonen. Onderstaand voorstel gaat nu alléén over Beschermd wonen. 

De uitwerking voor Maatschappelijke opvang volgt zo snel mogelijk.  

 

Kader 
Het concept Beleidskader Maatschappelijke zorg omschrijft de visie van onze regio op de 

transformatie van zorg voor kwetsbare groepen, waarbij de ambitie is om deze zorg zo 

ambulant mogelijk en daarmee ook zo lokaal mogelijk te organiseren.  

 

We willen inzetten op het op gang brengen van de beweging van intramurale naar ambulante 

ondersteuning, en tegelijkertijd de belangrijkste knelpunten uit de praktijk op lossen.  

 

1. De schakel tussen intramurale zorg en ambulante ondersteuning in de Wmo 

Belangrijk knelpunt bij Beschermd wonen blijkt het ontbreken van een tussenvorm tussen  

ambulante begeleiding via de Wmo (maatwerkvoorziening) en Beschermd wonen 

(intramurale voorziening). Daarom stellen we een innovatiebudget aan zorgaanbieders 

beschikbaar voor het ontwikkelen van kleinschalige woonvarianten waarbij de zorg 

ambulant wordt georganiseerd. De innovatie is erop gericht dat inwoners zelfstandig wonen 

waarbij de zorg indien nodig 24 uur oproepbaar is.  
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Uitgangspunt: de kosten van de ambulante begeleiding worden gefinancierd vanuit de 

lokale Wmo middelen, met zorgaanbieders wordt gekeken welke aanloopkosten of 

aanvullende kosten uit het centrumgemeentebudget worden bekostigd gedurende een 

afgebakende periode.  

Uitwerking: 

aan de bestuurlijke overlegtafel Leidse Regio stelt de centrumgemeente 1 miljoen 

beschikbaar voor innovatievoorstellen. Looptijd: 2017 – 2018. Dit kan gaan om  

 eenmalige investeringskosten bij opstart van projecten  

 extra lasten bij innovatieve begeleidingstrajecten die een kop en een staart hebben. 

Kern van de plannen moet zijn: de zorgaanbieders zetten in op een 

ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij er voor een bepaalde duur (dus tijdelijk en goed 

onderbouwd) extra begeleiding nodig is voor cliënten, als aanvulling op een reguliere 

maatwerkvoorziening begeleiding bij zelfstandig wonen. Het doel is: na een periode (1 

jaar of zoveel langer als aantoonbaar nodig) woont de cliënt zelfstandig met ambulante 

begeleiding binnen de Wmo. 

 De reguliere maatwerkvoorziening wordt geleverd door de gemeente waar de cliënt 

woont 

 Huisvestingslasten voor de cliënt worden niet door gemeente, centrumgemeente of 

zorginstelling gefinancierd, projecten draaien op basis van scheiden wonen en zorg.  

 

Bedrag: € 1.000,000,= 

 

 

2. extra uitvoeringsbudget om het in de regio mogelijk te maken om meer kennis op te bouwen 

bij consulenten in de regio en betere schakels te organiseren tussen consulenten BW in de 

centrumgemeente (in de vorm van parttime consulenten in de subregio). De consulenten 

Beschermd wonen werken steeds intensiever samen met de consulenten in de regio, 

andersom krijgen regiogemeenten meer interesse in de complexe doelgroep van 

Beschermd wonen. Om de kennis op te bouwen die nodig is om op termijn bij elke 

gemeente een integrale toegang te realiseren, is op uitvoeringsniveau behoefte aan meer 

samenwerking. Maar dat kost formatie. Daarom willen we een fte beschikbaar stellen als 

aanvulling op de uitvoering Beschermd wonen.   

Doel: extra tijd voor een vast aantal consulenten bij gemeenten/samenwerkingsverbanden 

ten behoeve van complexe casuïstiek, waardoor meer kennis wordt opgebouwd over 

Beschermd wonen, intensieve ambulante begeleiding, LVB en (voorkomen van) 

Maatschappelijke opvang. Deze consulenten vormen op termijn met de consulenten BW de 

centrale toegang voor Beschermd wonen. 

 

Voorstel: voor de duur van 2 jaar (ingang per direct na beschikbaar stellen budget )extra 

formatie van 1 fte te verdelen naar inwonertal per subregio. De subregio bedenkt zelf hoe 

de extra formatie ingezet wordt ten behoeve van Beschermd wonen. Bij de verdeling gaan 

we uit van inwonertal 20151 

Rijnstreek: 29, 2 % 

Duin- en Bollenstreek 33, 6 % 

Leidse regio: 37,2 % 

 

 
  

                                                      
1 bron: https://hollandrijnland.nl/ontwikkeling-omvang-bevolking-holland-rijnland/ 
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Voorwaarden:  

 elke gemeente en/of subregio benoemt vaste aandachtfunctionarissen voor dit 

onderdeel.  

 de aandachtsfunctionaris heeft affiniteit met deze complexe doelgroepen 

 de aandachtsfunctionaris heeft mandaat om indicaties begeleiding af te geven en/of 

zorg in te zetten voor de betrefffende gemeente(n) 

 de aandachtsfunctionaris is op vaste momenten beschikbaar voor overleg met de 

consulenten Beschermd wonen en maakt op termijn onderdeel uit van het centrale 

toegangsproces 

( verdere uitwerking volgt bij uitvoeringsagenda Beschermd wonen 2017).  

 

Bedrag: € 70.000,= per jaar, totaal € 140.000 

Evaluatie na 1 jaar – Is de benodigde inzet voldoende? Is dit de manier om meer kennis op 

te bouwen? Wat heeft deze inzet voor effect bij inzet Leiden?  

 

3. Extra capaciteit ten behoeve van de uitwerking van het regionale plan van aanpak 

Maatschappelijke zorg, dat eind 2017 door de gemeenteraden vastgesteld moet zijn. Met 

als belangrijkste aandachtspunten:  

 uitwerking van afbouw van (financiële) verantwoordelijkheid van de centrumgemeente 

en de (financiële) opbouw van verantwoordelijkheden van alle individuele gemeenten  

 Verdere analyse van huidige en benodigde aanbod in de regio 

 plan van aanpak op gebied van wonen en zorg 

 samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraars 

Alle gemeenten hebben beleidscapaciteit beschikbaar om de lokale invulling bij het plan 

van aanpak verder vorm te geven. Daarnaast is er capaciteit nodig om de regionale 

werkgroep Beleidskader Maatschappelijke zorg te ondersteunen, het plan van aanpak 

verder vorm te geven en diverse klussen uit te voeren. De trekker van dit plan van aanpak 

werkt samen met diverse collega’s uit de diverse gemeenten, die op onderdelen in 

werkgroepen participeren 

 

Leiden zal zorgen voor werving van benodigde formatie en daarbij vertegenwoordiging 

vanuit de regio betrekken. 

 

Bedrag: € 200.000,= 

 

 

Totaal overzicht kosten 2016-2017: 

 

€    140.000,= 

€ 1.000.000,=  

€    200.000,= 

€ 1.340.000,= 

 

 

Besluit PHO:  

de gemeente Leiden te verzoeken het bedrag van € 1.340.000 ter beschikking te stellen vanuit 

de reserve Beschermd wonen.  
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En verder 

Het restant van het overschot 2015 (€ 1.116000) blijft gereserveerd voor Beschermd wonen in 

de regio. In 2016  verwachten we een (lichte) stijging van het aantal plekken BW via een 

persoonsgebonden budget en een stijging van het gebruik van Beschermd wonen door een 

toename van instroom vanuit Jeugd. Daarnaast zijn momenteel enkele cliënten met LVB 

problematiek geplaatst met extra plekken tot gevolg.  Dit is vooruitlopend op het budget dat 

verwacht wordt voor deze doelgroep met ingang van 2017.  

 

Zodra de rapportage van Q1 en Q2 verwerkt zijn en de cijfers van de septembercirculaire is 

doorgerekend, presenteren wij de laatste cijfers in het AOZW en PHO Maatschappij.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marieke Ouwerkerk  

 

 


