
 

Oplegvel 
 
 
1. Onderwerp 

 
Concept Beleidskader “Maatschappelijke zorg en 
Beschermd wonen” 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang   Vanaf 1 januari 2015 is de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid uitgebreid door 
decentralisatie van een deel van de AWBZ-
taken ((woon-)begeleiding, dagbesteding, inloop 
(O)GGZ en beschermd wonen) naar de Wmo 
2015.De nieuwe Wmo streeft integraal beleid na 
binnen het sociale domein. Waren gemeenten 
eerst met name verantwoordelijk voor preventie 
en herstel (waaronder ook nazorg) en de 
centrumgemeente voor gespecialiseerde 
opvang, vanaf 2015 zijn alle gemeenten 
verantwoordelijk voor de hele keten. 

   
  De centrumgemeente ontvangt nu nog de 

middelen voor Maatschappelijk opvang en 
beschermd wonen. De verwachting is dat de 
VNG de Centrumgemeentefunctie (in ieder 
geval voor Beschermd wonen, maar mogelijk 
ook voor Maatschappelijke opvang) op termijn 
afbouwt. Dit op advies van ‘de Commissie 
toekomst’ (november 2015), die o.m. stelt  dat 
Beschermd wonen in de thuisomgeving door 
elke gemeente geboden moet kunnen worden 
en daarmee een lokaal aanbod moet zijn.   

  Gezien deze ontwikkelingen  is het van belang 
dat alle HR-gemeenten een breed gedragen 
lokale verantwoordelijkheid ervaren en een 
gezamenlijke visie delen op de (toekomstige) 
uitvoering van de Maatschappelijke zorg en het 
beschermd wonen. 

 
4. Behandelschema: 

 
 
   
  PHO 
  Colleges (voor inspraak) 
  PHO 
  Colleges (na inspraak) 
  Gemeenteraden 
   

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
oktober 2016 
 
 
 
 

mei 2016 
 
 
 

 
juni/juli 2016  
 
november 2016 
december 2016 
 
 



 

5. Advies PHO 1. kennis te nemen van het concept beleidskader 
“Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen” 
en daarmee van de ambitie om deze taken 
lokaal te gaan invullen, met daarbij de volgende 
aandachtspunten: 
a) Voor de doelgroep Maatschappelijke zorg 

en Beschermd wonen is inclusie het doel: 
meedoen in de samenleving;  

b) De ondersteuning voor deze doelgroep is 
een breed gedragen lokale 
verantwoordelijkheid; 

c) Lokaal ontwikkelt men een vraaggericht 
aanbod: laagdrempelig, integraal en op 
maat, waardoor regionaal alleen een 
vangnet over blijft voor zeer specialistische 
of acute vormen van opvang; 

d) Lokaal zet men maximaal in op 
vroegsignalering en preventie;  

e) Eigen kracht en eigen regie, het 
zelfregisserend vermogen wordt zo goed 
mogelijk versterkt om herstel en uitstroom 
uit de opvang te bevorderen. 

2. de colleges van de gemeenten van Holland 
Rijnland positief te adviseren over het vrij 
geven voor inspraak van het concept 
beleidskader; 

3. de te verwachten (lokale) inspraakreacties op 
ambtelijk niveau gezamenlijk op te pakken met 
als doel in elke gemeente een gelijkluidend 
beleidsplan vast te stellen. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt

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

Bijgaand treft u het concept beleidskader 
Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen 
(bijlage 1). De werkgroep heeft hierin de input uit de 
verschillende bijeenkomsten en overleggen 
verwerkt. Dit concept beleidskader  is ook verstuurd 
aan de beleidsmedewerkers van het AOZW met 
verzoek om een reactie. Komende weken zal de 
werkgroep alle laatste opmerkingen verwerken tot 
een definitief concept. Planning is dat alle 
gemeentes dit beleidskader vóór het zomerreces 
vaststellen voor de inspraak.  
 
Verzoek aan het PHO is (evt.) aanvullingen en 
opmerkingen mee te geven aan de werkgroep en 
de colleges van de gemeenten positief te adviseren 
over het vrijgeven voor inspraak van het concept 
beleidsplan. 
 



 

8. Inspraak   Ja, door: inwoners en organisaties lokale 
gemeenten 
Wanneer: zomer 2016 

9. Financiële gevolgen Nog niet van toepassing, uitwerking volgt in 
2017 na vaststelling van dit beleidskader en 
landelijke besluitvorming 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Wmo
 

 Eerdere besluitvorming:
- PHO 13 april 2016 (voortgang Beleidskader en 
eerste opzet regionale visie) 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: M. Ouwerkerk 
Organisatie: regionale werkgroep HR 
 

 
Onderwerp: 
Concept Beleidskader “Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen” 
 

 
 
Beslispunten: 
1. kennis te nemen van het concept beleidskader “Maatschappelijke zorg en Beschermd 

wonen” en daarmee van de ambitie om deze taken lokaal te gaan invullen, met 
daarbij de volgende aandachtspunten: 

a) Voor de doelgroep Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen is inclusie 
het doel: meedoen in de samenleving;  

b) De ondersteuning voor deze doelgroep is een breed gedragen lokale 
verantwoordelijkheid; 

c) Lokaal ontwikkelt men een vraaggericht aanbod: laagdrempelig, integraal 
en op maat, waardoor regionaal alleen een vangnet over blijft voor zeer 
specialistische of acute vormen van opvang; 

d)   Lokaal zet men maximaal in op vroegsignalering en preventie;  
e) Eigen kracht en eigen regie, het zelfregisserend vermogen wordt zo goed 

mogelijk versterkt om herstel en uitstroom uit de opvang te bevorderen. 
2. de colleges van de gemeenten van Holland Rijnland positief te adviseren over het vrij 

geven voor inspraak van het concept beleidskader; 
3. de te verwachten (lokale) inspraakreacties op ambtelijk niveau gezamenlijk op te 

pakken met als doel in elke gemeente een gelijkluidend beleidsplan vast te stellen. 
 
 

Inleiding: 
De regiogemeenten van Holland Rijnland hebben in het PHO van 14 oktober 2015 
afgesproken om bij de ontwikkeling van een nieuw beleidskader voor Maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen gezamenlijk op te trekken. Voor het realiseren van dit 
regionaal beleidskader is een aparte regionale (ambtelijke) werkgroep ingericht. Daarin 
participeren projectorganisatie Hillegom/Lisse/Teylingen, Leiderdorp, Alphen aan de Rijn 
en Leiden. 
 
In het PHO van 13 april 2016 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang en  planning 
van het beleidskader en een eerste opzet voor het beleidskader en de regionale visie aan 
u voorgelegd. Deze visie is ook gedeeld met het AOZW op 22 maart jl. (werd gedragen) 
en in april voorgelegd aan betrokken partijen (zorgorganisaties, cliënten en cliëntenraden 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 25 mei 2016  
Tijd: 12.30-15.30 uur 
Locatie: Stadhuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 12 
  



 

en ook 3 subregionale raadsledenbijeenkomsten). Mede op basis hiervan is bijgaand 
concept beleidskader (bijlage 1) opgesteld. Ditzelfde concept is ook verstuurd aan de 
beleidsmedewerkers van het AOZW met verzoek om reactie. Komende weken zal de 
werkgroep alle opmerkingen verwerken tot een definitief concept. Afgesproken  is dat alle 
gemeentes dit beleidskader voor deze zomer vaststellen voor de inspraak. 
 
Het beleidskader is nog niet af, u ontvangt nu een werkdocument.  
Tekstueel en in de opbouw en lay-out van het document nog werk te doen. Daarnaast is 
landelijk de discussie over het tempo van de transformatie van Beschermd wonen 
actueel. De komende weken wordt hopelijk duidelijk hoe en per wanneer de afbouw van 
deze centrumgemeentetaak gaat gebeuren. U hoort dit zo snel mogelijk.  
Het hoofdstuk over de visie van deze regio zal niet beïnvloed worden door de laatste 
landelijke ontwikkelingen.  
 
 
Beoogd effect: 
1a De kern van de visie van Holland Rijnland:  
Alle inwoners doen mee in de samenleving. Voor de kleine groep inwoners die tijdelijk 
niet meer zelfstandig thuis kan wonen, en waarbij ondersteuning in de eigen omgeving 
tekortschiet, is opvang of beschermd wonen (hierna: opvang) aanwezig. Wonen bij een 
zorginstelling is, waar 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 in de 
omgeving en het voorkomen van uitsluiting. Dit bevordert het verdere herstel na een 
periode waarin intensieve opvang of ondersteuning nodig is.  
 
 
Argumenten:  
1b  Breed gedragen lokale verantwoordelijkheid 
De nieuwe Wmo streeft integraal beleid na binnen het sociale domein. Waren gemeenten 
eerst met name verantwoordelijk voor preventie en herstel (waaronder ook nazorg) en de 
centrumgemeente voor gespecialiseerde opvang, vanaf 2015 zijn alle gemeenten 
verantwoordelijk voor de hele keten.  Dit gaat landelijk ook financieel verder uitgewerkt 
worden. Het is daarom van belang dat alle HR-gemeenten een breed gedragen lokale 
verantwoordelijkheid ervaren en een gezamenlijke visie delen op de (toekomstige) 
uitvoering van de Maatschappelijke zorg en het beschermd wonen. De wijze waarop de 
ondersteuning van deze doelgroepen wordt georganiseerd, wordt lokaal ingevuld.  
 
1c  Laagdrempelig, integraal en op maat 
Vanuit het principe 1 huishouden 1 plan werken gemeenten, professionals en 
maatschappelijke organisaties samen om resultaten voor de cliënt te bereiken. Formele 
en informele ondersteuning vormen een afgestemd geheel. Ondersteuning wordt 
laagdrempelig, integraal en op maat georganiseerd. Dit doet de gemeente zelf ook met 
de sectoren Wmo, Werk en inkomen, Schuldhulpverlening, Wonen en andere terreinen.  
 
 
 



 

1d  Inzetten op vroegsignalering en preventie  
Preventie is een belangrijke voorwaarde om dure, zware (en wellicht onnodige) opvang 
en ondersteuning te voorkomen. Vroegsignalering vraagt om kennis bij (burgers en) 
professionals om te herkennen waar iets mis gaat en te weten wat moet gebeuren om 
escalatie van een situatie te voorkomen.  
Het investeren in de “voorkant” betekent ook het leveren van ondersteuning passend op 
de specifieke situatie van de inwoner en niet gericht op aanbod. Uitgangspunt is dat 
opvang een uiterste stap is die genomen wordt als alles al geprobeerd is. Alleen voor de 
inwoners waarbij de ondersteuning in de eigen omgeving te kort schiet is opvang 
aanwezig.  
 
1e  Inzetten op herstel en uitstroom  
Waar mogelijk worden mensen gestimuleerd regie te krijgen of te houden over hun eigen 
leven. De ondersteuning van professionals en maatschappelijke organisaties sluit daar 
rop aan en versterkt het zelfregisserend vermogen. De ondersteuning is verder gericht op 
eigen kracht, het versterken van het netwerk of het ontwikkelen van een eigen netwerk.  
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Dit beleidskader is een lange termijn visie op Maatschappelijke zorg en Beschermd 
wonen. In het beleidskader worden randvoorwaarden genoemd die duidelijk maken dat er 
nog veel gedaan moet worden om de visie daadwerkelijk vorm te geven. Deze 
randvoorwaarden hebben meestal een lokaal, soms een regionaal karakter. Het is van 
belang dat elke gemeente het beleid binnen het sociale domein waar nodig aanpast en 
de ondersteuning lokaal gaat ontwikkelen. Daarnaast blijft er een vorm van regionale 
en/of subregionale samenwerking nodig voor bepaalde specialistische of juist acute 
vormen van opvang.  
 
 
Financiën:  
Op dit moment is landelijk nog geen besluit genomen over tempo en herverdeling van 
middelen bij het afbouwen van de centrumgemeentefunctie, ten behoeve van de lokale 
Wmo middelen. Hierdoor is het uitwerken van financiële scenario’s niet mogelijk. De 
verwachting is dat er begin juni meer duidelijkheid komt en dat regio’s uiterlijk eind 2017 
een plan van aanpak moeten hebben. Zodra die duidelijkheid er is, komt de ambtelijke 
werkgroep hierop terug.  
 
 
Communicatie: 
De concept visie is in een vroeg stadium voorgelegd aan gemeenteraden, 
zorgaanbieders en cliënten. Input uit deze bijeenkomsten is verwerkt in deze versie van 
het beleidskader.  
Na de laatste ambtelijke en bestuurlijke reacties uit de regio wordt de inspraakversie van 
het beleidskader afgerond. Elke gemeente stelt deze inspraakversie vast vóór het 
zomerreces 2016.  
De inspraakreacties worden gezamenlijk verwerkt, waarna elke gemeente besluitvorming 
door de gemeenteraden kan afronden.  

 



 

 
Bijlagen: 

1. Beleidskader Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen 


