
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Voortgang beleidskader 'Maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen’  
 

2. Rol van het samenwer-
kingsorgaan Holland Rijn-
land 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
X   Platformtaak volgens gemeente 
  

3. Regionaal belang Elke gemeente is verantwoordelijk voor opvang, 
zorg en ondersteuning van al haar inwoners (dus 
ook voor haar kwetsbare groepen). De uitvoering 
van de maatschappelijke opvang is echter nog 
vanuit het rijk bij centrumgemeente Leiden neer-
gelegd. Dit geldt ook voor de uitvoering van be-
schermd wonen. 
 
De VNG heeft de landelijke commissie Dannen-
berg gevraagd een advies op te stellen met be-
trekking tot de toekomst van beschermd wonen. 
Het advies van de commissie Dannenberg ligt in 
het verlengde van de huidige Wmo, zoveel moge-
lijk in eigen omgeving (blijven) wonen, de zorg 
ambulant en flexibel. De mogelijkheid om intern te 
wonen blijft, maar zal veel kleiner worden. Om dit 
in eigen omgeving te realiseren zijn lokale ge-
meenten meer aan zet dan nu. Dit kan tevens een 
verschuiving betekenen van het budget be-
schermd wonen van centrumgemeente naar loka-
le gemeente en daarmee een grotere functie voor 
vroegsignalering, preventie en herstel in de ge-
meente zelf. 
 
Deze trend, redenerend vanuit de huidige Wmo, 
zien we ook terug in de ontwikkelingen in de 
maatschappelijke opvang, zowel qua inhoudelijke 
visie als financieel model.  
 

4. Behandelschema: 
 

Datum: In-
formerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
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13 april 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van de conceptvisie met be-
trekking tot maatschappelijke ontwikkeling en 
beschermd wonen. 
2. Aanvullingen en opmerkingen mee te geven 
aan de regionale ambtelijke werkgroep.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

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

De VNG heeft de landelijke commissie Dannen-
berg gevraagd een advies op te stellen met be-
trekking tot de toekomst van beschermd wonen.  
 
Op basis van een aantal landelijke trends en het 
advies van de commissie Dannenberg is een re-
gionale ambtelijke werkgroep eind 2015 gestart 
met het opstellen van een nieuwe visie op het 
gebied van maatschappelijke opvang en be-
schermd wonen. Het stuk dat is bijgevoegd is een 
eerste opzet van een regionale visie. Deze visie is 
gedeeld met het AOZW op 22 maart jl. (werd ge-
dragen) en zal in de komende periode voorgelegd 
worden aan betrokken partijen (inclusief raadsle-
denbijeenkomsten). In juni wordt een aangepaste 
versie aangeboden aan het PHO Maatschappij en 
zal daarna naar de BenW’s gaan met het voorstel 
om hem vrij te geven voor inspraak. Als bijlage 
wordt de planning van het bestuurlijk proces mee-
gezonden.  
 

8. Inspraak Ja, door: inwoners en organisaties lokale gemeen-
ten 
Wanneer: zomer 2016 
 
Eind 2016 wordt de nieuwe visie voorgelegd aan 
de lokale gemeenteraden (zie ook planning be-
stuurlijk proces).  



 

9. Financiële gevolgen Dit voorstel heeft vooralsnog geen financiële ge-
volgen.  

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: WMO
 

 Eerdere besluitvorming: n.v.t. 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auteur: S. Lekkerkerker 
Organisatie: Gemeente Leiden  
 

 
Onderwerp: 
Voortgang beleidskader Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
 
 

 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de conceptvisie met betrekking tot maatschappelijke ontwikkeling 
en beschermd wonen. 
2. Aanvullingen en opmerkingen mee te geven aan de regionale ambtelijke werkgroep.  
 
Inleiding: 
De regiogemeenten van Holland Rijnland hebben in het PHO van 14 oktober jl. afgespro-
ken om bij de ontwikkeling van een nieuw beleidskader voor Maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen gezamenlijk op te trekken. Voor het realiseren van dit regionaal be-
leidskader is een aparte regionale (ambtelijke) werkgroep ingericht. Daarin participeren 
Lisse, Leiderdorp, Alphen aan de Rijn en Leiden. 
 
Met dit memo willen wij, de werkgroep, u op de hoogte brengen van de voortgang, een 
conceptvisie voorleggen alsmede inhoudelijke input en commentaar vragen. 
 
Beoogd effect: 
Alle inwoners moeten kunnen meedoen in de samenleving. Voor de kleine groep inwo-
ners die tijdelijk niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, en ondersteuning in de eigen 
omgeving tekortschiet, is opvang aanwezig. Wonen bij een zorginstelling is, zo mogelijk, 
een tijdelijke situatie, waarbij er gestuurd wordt op herstel en uitstroom. Het doel is om 
inwoners zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, naar 
eigen wensen en vermogen. Het succes is mede afhankelijk van de mogelijkheden van 
de omgeving. Aandachtspunten zijn dan ook acceptatie van de omgeving en het voorko-
men van uitsluiting.  

 
  

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij 

Datum: 13 april 2016 
Tijd: 09:30-12:00 uur 
Locatie: Burgerzaal, gemeentehuis Kat-

wijk 
Agendapunt: 09 
Kenmerk:  



 

Financiën: 
n.v.t.  
 
Communicatie: 
n.v.t.  
 
Evaluatie:  
n.v.t.  
 
Bijlagen:  
1. Memo beleidskader 'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen' 
2. Planning beleidskader 
 


