In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
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Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland
Rijnland 2016
Basistaak
Efficiencytaak
Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
X Platformtaak volgens gemeente
Gemeenten zijn met de WMO 2015 verantwoordelijk
voor het bieden van Beschermd wonen. Het gaat om
woonvoorzieningen voor cliënten met GGZ
problematiek.
Beschermd wonen is een taak die bij de
centrumgemeente Leiden is ondergebracht.
Aansluiting op de lokale Wmo is belangrijk om de
zorgcontinuïteit voor cliënten te waarborgen.
Afbakeningskwesties worden daarom eerst aan de
regiogemeenten voorgelegd.
Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

Leiden: 1 maart
17 februari

1. Akkoord te gaan met de afspraken waarbij
centrumgemeente en lokale Wmo per cliënt
gezamenlijk bepalen wat de beste
maatwerkvoorziening bij zelfstandig wonen;
2. Het college van Burgemeester en Wethouders
Leiden te adviseren om deze uitvoeringsnotitie
Beschermd wonen vast te stellen in afwachting
van een uitgebreidere integrale beleidsvisie die
in de loop van 2016 wordt opgesteld samen met
de regiogemeenten;
3. Kennis te nemen van het feit dat het
beleidskader, door vertraging landelijk, pas met
ingang van 2017 gerealiseerd kan worden.
Er zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte
van 2015. De belangrijkste betreft de optie dat
cliënten die zelfstandig wonen binnen Beschermd
wonen, soms de overstap kunnen maken naar een
maatwerkvoorziening begeleiding.

info@hollandrijnland.net
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90
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7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

In 2015 is er regionaal een uitvoeringsnotitie
Beschermd wonen vastgesteld, in afwachting van
het beleidskader dat in 2016 klaar zou moeten zijn.
Dit beleidskader heeft vertraging opgelopen en gaat
pas per 2017 gelden.
Er was aanleiding om de uitvoeringsnotitie 2015 op
onderdelen aan te passen. Een deel van de
aanpassingen vloeien voort uit ervaring die in de
praktijk in 2015 is opgedaan, anderen komen voort
uit de ambitie van de regio Holland Rijnland om
cliënten vanuit de juiste plek de juiste zorg te
bieden: lokaal waar het kan, centraal waar het
moet.
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Lokale context
(in te vullen door griffier)

Structureel/incidenteel
Relevante regelgeving:
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Eerdere besluitvorming:
Uitvoeringsnotitie 2015, OGGZ-agenda, Financiering
Beschermd wonen

* weghalen wat niet van toepassing is
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Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Locatie:
Agendapunt:

Portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij
17 februari 2016
12.30 – 16.00 uur
Raadzaal/Commissiekamer 3
Alphen aan den Rijn
08

Onderwerp: Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland Rijnland 2016

Beslispunten:
1. Akkoord te gaan met de afspraken waarbij centrumgemeente en lokale Wmo per cliënt
gezamenlijk bepalen wat de beste maatwerkvoorziening bij zelfstandig wonen;
2. Het college van Burgemeester en Wethouders Leiden te adviseren om deze
uitvoeringsnotitie Beschermd wonen vast te stellen in afwachting van een uitgebreidere
integrale beleidsvisie die in de loop van 2016 wordt opgesteld samen met de
regiogemeenten;
3. Kennis te nemen van het feit dat het beleidskader, door vertraging landelijk, pas met
ingang van 2017 gerealiseerd kan worden.
Inleiding:
Beschermd wonen is een Wmo taak die is ondergebracht bij de centrumgemeente. In 2015 is
de wijze waarop de uitvoering is vormgegeven ter advisering aan het PHO voorgelegd en
vastgesteld in het college B en W Leiden. Door de vertraging in het te maken Beleidskader
opvang en bescherming is er behoefte om voor 2016 opnieuw een uitvoeringsnotitie voor te
leggen. Door de ervaring die in 2015 is opgedaan en door eerder uitgesproken voornemens
zijn er wijzigingen in de uitvoering nodig (De wijzigingen ten opzichte van 2015 zijn in de
bijlage schuingedrukt).
De beleidskaders voor dit onderwerp zijn OGGZ-Agenda Holland Rijnland 2014, Herontwerp
sociaal domein gemeente Leiden, verordening gemeente Leiden en de beleidsregels gemeente
Leiden.
Holland Rijnland biedt hiervoor een platform op verzoek van gemeenten. De
centrumgemeente is eindverantwoordelijk en stemt af met de regiogemeenten.
Beoogd effect:
In de regio Holland Rijnland streven we naar optimale samenwerking in de keten voor de
doelgroep OGGZ, waar beschermd wonen een onderdeel van is. In 2016 komt er meer nadruk
op het gezamenlijk beoordelen welke zorg passend is voor cliënten die zelfstandig wonen
maar nog een indicatie Beschermd wonen hebben. Daartoe gaan consulenten Wmo in de
gemeenten vaker samen met consulenten Beschermd wonen met cliënten in gesprek.
Samen beoordelen ze de situatie. Daar waar de zorg passend is in een reguliere
maatwerkvoorziening begeleiding, daar neemt de lokale Wmo de cliënt over.
De verwachting is dat dit geen grote aantallen zijn, omdat de meeste cliënten thuis zwaardere
zorg nodig hebben dan werd gedacht.
Daarnaast is afgesproken dat ook bij nieuwe aanvragen voor Beschermd wonen vaker een
gezamenlijk keukentafelgesprek plaatsvindt met centrumgemeente en lokale Wmo. Hierdoor
wordt er lokaal meer kennis opgebouwd over de doelgroep Beschermd wonen en wordt
inzichtelijk gemaakt waarom de centrumgemeente tot een beschikking komt.
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Argumenten:
lokaal waar het kan, centraal waar het moet
Beschermd wonen is een intramurale voorziening voor deze regio, waar de centrumgemeente
verantwoordelijk voor is. Uitgangspunt is het huidige volume voor Beschermd wonen (oftewel
het aantal bedden). Het is belangrijk dat daar waar het mogelijk is, cliënten uitstromen met
een reguliere Wmo voorziening vanuit de woonplaats.
De centrumgemeente en lokale Wmo stemmen af om zorgcontinuïteit te waarborgen. Dat
geldt in 2016 extra voor die cliënten die zelfstandig wonen met begeleiding die gefinancierd
wordt vanuit Beschermd wonen.
Een kleinere groep cliënten woont zelfstandig thuis maar heeft geen behoefte aan een plek
binnen Beschermd wonen. In de uitvoeringsnotitie 2015 is al gezegd dat er gekeken wordt of
deze cliënten naar de lokale Wmo kunnen gaan.
In deze uitvoeringsnotitie nemen we daar voorzichtig stappen in. Bij deze cliënten wordt
gekeken of er mogelijkheden zijn om de zorg over te dragen naar de lokale Wmo. Alleen daar
waar de zorg de maatwerkvoorziening begeleiding niet overstijgt, is dit inhoudelijk en
financieel een reële optie. De beoordeling van de benodigde zorg willen centrumgemeente en
lokale Wmo graag gezamenlijk doen.
Zie 4.5 van de uitvoeringsnotitie voor een nadere uitwerking. De inhoudelijke aanpassingen
die gewijzigd zijn ten opzichte van 2015 zijn cursief gemaakt.
Kanttekeningen/risico’s:
Deze uitvoeringsnotitie werkt nader uit waar de verantwoordelijkheid van de
centrumgemeente begint én eindigt. Het is belangrijk dat alle betrokken afdelingen die een
aandeel hebben in de uitvoering, werken volgens deze uitvoeringsnotitie. Alleen dan krijgen
cliënten de zorg die bij ze past.
Financiën:
Alleen cliënten die voldoende ondersteuning hebben met een reguliere maatwerkvoorziening
begeleiding, kunnen worden overgedragen naar de lokale Wmo.
Communicatie:
Afstemming met de zorgaanbieders vindt plaats via de overlegtafel bij het Bestuurlijk
contracteren in de Leidse regio.
Afstemming met de Wmo loketten in de regio gebeurt via het Ambtelijk overleg Zorg en
Welzijn. De ambtenaren betrokken bij dit overleg zorgen voor de juiste contactpersonen bij de
lokale Wmo loketten. Er zijn vaste contactpersonen nodig voor de consulenten Beschermd
wonen, zodat planning rond afstemming op clientniveau geen extra werk oplevert voor
betrokken partners.
Evaluatie
Momenteel werkt de centrumgemeente aan de eerste jaarrapportage Beschermd wonen (zie
hoofdstuk monitoring). Het afgelopen jaar heeft de centrumgemeente de regio steeds
geïnformeerd bij onzekerheden rond financiën. Deze werkwijze wordt uiteraard voortgezet.

Bijlagen:
Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland Rijnland 2016

4

