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

Oplegvel
1.

Onderwerp

OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

2.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland

3.

Regionaal belang

4.

Behandelschema:

Basistaak
Efficiencytaak
Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
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 is ondergebracht. In de regio
Holland Rijnland is Leiden de centrumgemeente.
Aansluiting op de lokale Wmo is belangrijk om de
zorg continuïteit voor cliënten te waarborgen.
Datum:
Datum:
Datum:
Informerend
Adviserend
Besluitvormend

DB
Colleges
PHO
DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad

Leiden: 21 april
1 april 2015

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

www.hollandrijnland.net
IBAN nr. NL87BNGH0285113992
KvK nr. 27365539
BTW nr. NL813768068B01

5.

Advies PHO

1. Kennis te nemen van:
- de wijze waarop de centrumgemeente de
uitvoering van Beschermd wonen heeft
neergezet;
- de uitwerking van de uitgangspunten van de
OGGZ agenda voor de uitvoeringspraktijk
Beschermd wonen;
- het belang van goede ketensamenwerking
voor de OGGZ doelgroep en zorgcontinuiteit
te waarborgen als er geschakeld moet
worden tussen de lokale wmo en de
centrumgemeente.
2. Het college van Leiden te adviseren deze
uitvoeringsagenda vast te stellen (zie vooral
4.3 en 4.5 in de bijgevoegde
uitvoeringsagenda) in afwachting van een
uitgebreidere integrale beleidsvisie die in de
loop van 2015 wordt opgesteld samen met
de regiogemeenten.

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

N.v.t.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

8.

Inspraak

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 is ondergebracht. In de regio
Holland Rijnland is Leiden de centrumgemeente.
In 2014 lag de focus van gemeenten op een
zorgvuldige overheveling van de taken uit de AWBZ
naar de WMO met als belangrijkste opgave het
behoud van de huidige plekken voor de mensen met
een indicatie en een overgangsrecht van maximaal
5 jaar en het realiseren van de toegang voor nieuwe
cliënten. Daartoe zijn pragmatische keuzes gemaakt
die de uitvoering vanaf 2015 mogelijk maken.
Het PHO wordt advies gevraagd over de wijze
waarop de uitvoering is vormgegeven.
Nee
Ja, door:
Wanneer:

9.

Financiële gevolgen

X N.v.t.
Binnen begroting Holland Rijnland
Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te
weten:
Structureel/incidenteel
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10.

Bestaand Kader

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

Relevante regelgeving:
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Eerdere besluitvorming:
OGGZ-agenda, Financiering Beschermd wonen

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

Portefeuillehoudersoverleg
Sociale Agenda
1 april 2015
9.30 – 12.00 uur
Gemeentehuis Oegstgeest

Onderwerp: OGGZ: Uitvoeringsnotitie Beschermd Wonen

Beslispunten:
1.
Kennis te nemen van:
- de wijze waarop de centrumgemeente de uitvoering van Beschermd wonen heeft
neergezet;
- de uitwerking van de uitgangspunten van de OGGZ agenda voor de uitvoeringspraktijk
Beschermd wonen;
- het belang van goede ketensamenwerking voor de OGGZ doelgroep en zorgcontinuïteit
te waarborgen als er geschakeld moet worden tussen de lokale WMO en de
centrumgemeente.
2.
Het college van Leiden te adviseren deze uitvoeringsagenda vast te stellen (zie vooral
4.3 en 4.5 in de bijgevoegde uitvoeringsagenda) in afwachting van een uitgebreidere
integrale beleidsvisie die in de loop van 2015 wordt opgesteld samen met de
regiogemeenten.
Inleiding:
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 is ondergebracht. In de regio
Holland Rijnland is Leiden de centrumgemeente.
In 2014 lag de focus van gemeenten op een zorgvuldige overheveling van de taken uit de
AWBZ naar de WMO met als belangrijkste opgave het behoud van de huidige plekken voor de
mensen met een indicatie en een overgangsrecht van maximaal 5 jaar en het realiseren van
de toegang voor nieuwe cliënten. Daartoe zijn pragmatische keuzes gemaakt die de
uitvoering vanaf 2015 mogelijk maken.
In 2014 is een financieel besluit besproken, nu ligt de wijze waarop de uitvoering in 2015 is
vormgegeven ter advisering voor bij het PHO.
Beoogd effect:
Optimale samenwerking binnen de regio in de keten voor de doelgroep OGGZ, waar
beschermd wonen een onderdeel van is.
Argumenten:
Beschermd wonen is een intramurale voorziening
In de AWBZ werden indicaties Beschermd wonen vaak administratief bij gewijzigde
omstandigheden omgezet naar (bijvoorbeeld) ambulante begeleiding maar bleef de indicatie
geldig. In de WMO gaat dit anders: als iemand een indicatie beschermd wonen wil maar niet
in een intramurale voorziening gaat wonen, dan komt er geen indicatie Beschermd wonen.
Zie vooral 4.3 van de uitvoeringsagenda voor een nadere uitwerking.
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Lokaal waar het kan, centraal waar het moet
Beschermd wonen is een centrale voorziening voor deze regio, waar de centrumgemeente
verantwoordelijk voor is. Uitgangspunt is het huidige volume voor Beschermd wonen (oftewel
het aantal bedden). Voorkomen moet worden dat dit volume groter wordt door het ontbreken
van een heldere afspraak rond instroom en uitstroom.
De overbruggingszorg (wachttijd tot instroom) voor beschermd wonen hoort bij de
centrumgemeente, de uitstroom uit beschermd wonen (maatwerkvoorziening begeleiding die
eventueel nodig is bij zelfstandige huisvesting) hoort bij de lokale WMO. De
centrumgemeente en lokale WMO stemmen af om zorgcontinuiteit te waarborgen.
Zie 4.5 van de uitvoeringsagenda voor een nadere uitwerking.
Kanttekeningen/risico’s:
Deze uitvoeringsagenda werkt nader uit waar de verantwoordelijkheid van de
centrumgemeente begint én eindigt. Het is erg belangrijk dat gemeenten de lijn die is ingezet
in de OGGZ agenda blijven volgen.
Financiën:
Nvt
Communicatie:
Afstemming met de zorgaanbieders vindt al plaats via de overlegtafel bij het Bestuurlijk
contracteren in de Leidse regio.
Afstemming met de WMO loketten in de regio gebeurt momenteel, waarbij de
centrumgemeente op bezoek gaat bij de verschillende gemeenten om aan de hand van
casuïstiek de verantwoordelijkheden af te stemmen
Evaluatie:
Na de zomer komt een eerste evaluatie (zie hoofdstuk monitoring),
mocht er een financieel probleem zijn met betrekking tot Beschermd wonen dan wordt dit met
de regio gedeeld (afspraak die is gemaakt bij besluit Financiën Beschermd wonen).
Bijlagen:
Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland Rijnland 2015
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