
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Inhoudelijk kader en subsidievoorwaarden 
Innovatiebudget Beschermd Wonen 2017-2019 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang De centrumgemeente Leiden ontvangt nu nog de 
middelen voor Maatschappelijke opvang en 
Beschermd Wonen. De verwachting is dat uiterlijk 
2020 de invoering van een nieuw objectief 
verdeelmodel plaatsvindt waarbij het geld 
verdeeld wordt over alle gemeenten. Beschermd 
Wonen moet door elke gemeente in de 
thuisomgeving geboden kunnen worden en 
daarmee lokaal georganiseerd worden. 
In het beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-
2025 hebben de gemeenten in Holland Rijnland 
een gedeelde gezamenlijke visie geformuleerd op 
de (toekomstige) uitvoering van de 
Maatschappelijke zorg1. 
 
Het innovatiebudget Beschermd Wonen  
biedt de mogelijkheid om regio-breed, 
vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma 
Maatschappelijke Zorg en de regionale woonvisie, 
met de transformatie opgave uit het beleidskader 
aan de slag te gaan. 
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1 Maatschappelijke zorg is een overkoepelend begrip voor Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/aanpak 
huiselijk geweld, verslavingszorg, OGGZ en Beschermd Wonen. Het doel van Maatschappelijke zorg is het 
voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van mensen met zware, vaak meervoudige problematiek en 
het ondersteunen en bevorderen van herstel van (psychisch) kwetsbare mensen. 



 

5. Advies PHO 1. De notitie Inhoudelijk kader 
Innovatiebudget Beschermd wonen, de 
Subsidievoorwaarden, de 
selectieprocedure en het 
aanvraagformulier goed te keuren. 

2. Het college van Leiden te verzoeken op 
basis van dit toetsingskader de 
subsidieverlening uit te voeren. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

In september 2016 is door het Pho Maatschappij 
besloten uit het overschot budget Beschermd 
Wonen 2015 één miljoen euro beschikbaar te 
stellen voor innovatie Beschermd Wonen. Met de 
inzet van dit budget kan geoefend worden met de 
transformatieopgave uit het beleidskader 
maatschappelijke zorg 2017-2025. De innovatie is 
er op gericht dat inwoners die momenteel zijn 
aangewezen op Beschermd Wonen in staat 
worden gesteld met ondersteuning zelfstandig te 
wonen. Cliënten/ ervaringsdeskundigen uit de 
doelgroep zelf en zorgverleners die de 
Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening 
Beschermd Wonen regio Leiden hebben 
ondertekend kunnen een subsidieaanvraag 
indienen. De werkgroep Innovatiebudget 
Beschermd Wonen heeft een korte notitie 
opgesteld met bijbehorende subsidievoorwaarden  
waar pilotaanvragen aan dienen te voldoen.  
 

8. Inspraak Op dit moment liggen de stukken ter 
advisering bij de ZON adviesgroep2. Naar 
verwachting zullen zij begin april hun advies 
uitbrengen. Zodra het advies van de ZON 
adviesgroep binnen is zal dit worden 
nagezonden, zodat dit advies meegenomen 
kan worden bij de inhoudelijk bespreking en 
besluitvorming door Pho Maatschappij. 

                                                      
2 De ZON adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Cliëntenraden 
Rivierduinen, Rosa Manus, Binnenvest, Brijder, de Brug, de deelnemerscommissie 
Movens, Zorgbelang Zuid-Holland, GGD Hollands Midden, het GGz Informatiepunt en 
ervaringsdeskundigen. 
 



 

9. Financiële gevolgen   Voor de innovatieve pilots is incidenteel 1 
miljoen euro beschikbaar in de periode 2017-
2019. Dit bedrag is met dit doel opgenomen in 
de reserve beschermd wonen van de 
Gemeente Leiden. De gemeenteraad van 
Leiden wordt verzocht dit budget daadwerkelijk 
beschikbaar te stellen voor de innovatiepilots. 
In de subsidievoorwaarden is een 
subsidieplafond opgenomen zodat het budget 
niet overschreden wordt. 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 Wmo 2015 

 
 Eerdere besluitvorming: 

 Pho Maatschappij van 28 september 
2016: Bestedingsvoorstel overschot 2015 
Beschermd Wonen.  

 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
 



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:  Renske Gercama 
Organisatie:  Gemeente Leiden 
 

 
Onderwerp: 
Inhoudelijk kader en subsidievoorwaarden Innovatiebudget Beschermd Wonen  
2017-2019 
 

 
Beslispunten: 
1. De notitie Inhoudelijk kader Innovatiebudget Beschermd wonen, de 

subsidievoorwaarden, de selectieprocedure en het aanvraagformulier goed te keuren. 
2. Het college van Leiden te verzoeken op basis van dit toetsingskader de 

subsidieverlening uit te voeren. 
 

Inleiding: 
In september 2016 is door het Pho Maatschappij besloten uit het overschot budget 
Beschermd wonen 2015 één miljoen euro beschikbaar te stellen voor innovatie 
Beschermd wonen. De innovatie is erop gericht dat inwoners die momenteel zijn 
aangewezen op Beschermd Wonen, daar waar mogelijk in staat worden gesteld 
zelfstandig te wonen met passende begeleiding en ondersteuning. Om dit budget zo 
gericht mogelijk in te zetten op de gewenste innovatie, heeft de werkgroep 
Innovatiebudget Beschermd Wonen3 een inhoudelijk kader en subsidievoorwaarden 
geformuleerd.  
 
Zowel gecontracteerde zorgaanbieders BW als cliënten en ervaringsdeskundigen uit de 
doelgroep zelf worden uitgenodigd pilotplannen in te dienen. 
 
 
Beoogd effect: 

 Vermindering van de instroom van cliënten in de 24-uursvoorzieningen voor 
Beschermd Wonen voor personen vanaf 18 jaar; 

 Beweging van intramurale naar (intensief) ambulante begeleiding, waarbij de cliënt 
zelfstandig woont; 

 Realiseren van kleinschalige woonvarianten, gebaseerd op het scheiden van wonen 
en zorg verspreid over de regio; 

 Versterken van de steunstructuren rond de cliënt in de wijk. 
 
                                                      
3 Deze werkgroep bestaat uit beleidsadviseurs vanuit de gemeenten Leiderdorp, Katwijk, Alphen aan den Rijn, 
Leiden en de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen. 

Vergadering: PHO Maatschappij  
Datum: 12 april 2017 
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Locatie: Bestuurscentrum Voorhout, 

Raadzaal 
Agendapunt: 06 
  



 

Argumenten:  
1.1 Het hanteren van dit inhoudelijke kader en subsidievoorwaarden maakt een 

gerichte inzet van innovatiemiddelen mogelijk 
Uit casuïstiek bespreking en gesprekken met aanbieders Beschermd Wonen blijkt 
dat op een aantal vlakken momenteel belemmeringen bestaan die het zo 
zelfstandig mogelijk wonen van mensen die zijn aangewezen op Beschermd 
Wonen in de weg staan. Deze belemmeringen zijn beschreven in het inhoudelijke 
kader en vertaald naar concrete doelstellingen en toetsingscriteria waarop pilot 
aanvragen beoordeeld worden.  
 
1.2  De doelstellingen die in de toetsingscriteria centraal staan sluiten naadloos aan 

bij de bredere opgave op het gebied van Maatschappelijke Zorg. 
Dit biedt de mogelijkheid om de lessen en ervaringen die binnen de innovatieve pilots 
worden opgedaan, direct gebruikt kunnen worden als input bij de verder uitwerking van 
het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg en de regionale woonvisie.  
 
2.1  Door het innovatiebudget Holland Rijnland-Breed in te zetten, ontstaat de grootst  
mogelijke ruimte voor indieners én gemeenten om te leren en innoveren 
Om deze reden wordt één totaal subsidieplafond gehanteerd zodat pilotaanvragen  
zowel gericht kunnen zijn op één wijk of buurt, gemeente, één of meerdere subregio’s  óf  
de gehele regio. Daarnaast wordt indieners verplicht gesteld om in het kader van  
monitoring en leren te participeren in periodieke bijeenkomsten.  
 
Kanttekeningen/ risico’s:  
1.1 De looptijd van de pilots loopt niet geheel synchroon met de datum waarop het 
objectief verdeelmodel Beschermd Wonen gereed is (1-1-2020) 
Pilots kunnen een looptijd hebben van één jaar of langer en lopen tot uiterlijk eind 2019. 
Met de pilots lopen we vooruit op de transitie van het Beschermd Wonen per 1-1-2020. 
Een aandachtspunt is de wijze waarop succesvolle pilots duurzaam ingebed kunnen 
worden, zowel inhoudelijk als financieel. Indieners van innovatieve pilots worden 
nadrukkelijk gevraagd hier ideeën voor aan te dragen. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen 
worden dat cliënten die tijdens een pilot zelfstandig wonen met intensieve begeleiding na 
afloop van de pilot alsnog aangewezen zijn op een 24-uurs voorziening. Dit vraagt ook 
van gemeenten dat zij de gemaakte keuzes en behaalde resultaten actief ondersteunen.   
Medio 2018, wanneer het objectief verdeelmodel naar verwachting concreter is uitgewerkt 
en de eerste resultaten van de pilots bekend zijn, zal het onderwerp van duurzame 
inbedding en mogelijke noodzakelijk bestuurlijke keuzes geagendeerd worden.  
 
Financiën:  
Voor de innovatieve pilots is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar in de periode 2017-
2019. Dit bedrag is opgenomen in de reserve beschermd wonen van de Gemeente 
Leiden. De gemeenteraad van Leiden wordt verzocht dit budget daadwerkelijk 
beschikbaar te stellen voor de innovatiepilots. In de subsidievoorwaarden is een 
subsidieplafond opgenomen zodat het budget niet overschreden wordt. 
 
Communicatie: 

 Het inhoudelijk kader voor het innovatiebudget Beschermd Wonen is besproken 
in de werkgroep Beschermd Wonen. In deze werkgroep zijn professionals van 
alle gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen vertegenwoordigd. 
Daarnaast zijn de concept-stukken gedeeld via de Overlegtafel Bestuurlijk 



 

Contracteren Wmo Leidse regio, waar de bestuurders van de door 
centrumgemeente Leiden gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen aan 
deelnemen.  

 Het inhoudelijk kader en de subsidievoorwaarden voor het innovatie budget 
Beschermd Wonen zijn voor advies voorgelegd aan de ZON adviesgroep. De 
ZON adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Cliëntenraden 
Rivierduinen, Rosa Manus, De Binnenvest, Brijder, de Brug, de 
deelnemerscommissie Movens, Zorgbelang Zuid-Holland, GGD Hollands Midden, 
het GGz Informatiepunt en ervaringsdeskundigen. Het Advies van de ZON 
adviesgroep zal begin april 2017 worden uitgebracht. 

 Na vaststelling van de stukken door het Pho Maatschappij worden de aanbieders 
Beschermd Wonen zowel schriftelijk als mondeling via de Overlegtafel Bestuurlijk 
Contracteren Wmo en de werkgroep Beschermd Wonen nader geïnformeerd. 

 In samenwerking met Stichting ZON wordt invulling gegeven aan de 
communicatie richting cliënten en ervaringsdeskundigen. 

 De werkgroep Innovatiebudget Beschermd Wonen maakt een communicatieplan 
over de wijze waarop de Holland Rijnland gemeenten worden geïnformeerd over 
de voortgang en de monitoring van de pilots.  De werkgroep maakt onderdeel uit 
van de projectorganisatie die momenteel, in het kader van het 
Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg, wordt ingericht.  

 
Planning aanvraag- en selectieprocedure  
Vóór de zomerperiode zullen partijen worden uitgenodigd hun plannen in te dienen. De 
werkgroep Innovatiebudget Bescherm Wonen beoordeelt de subsidieaanvragen op basis 
van de subsidievoorwaarden en zal uiterlijk 1 september 2017 de resultaten 
bekendmaken. Hierna zal vanuit de gemeente Leiden een beschikking verzonden 
worden, waarop de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Leiden van 
toepassing is. Bij overschrijding van het budget wordt uit alle positief beoordeelde pilots 
een nadere selectie gemaakt waarbij een zo evenredig mogelijke spreiding van pilots 
over de drie subregio’s het uitgangspunt vormt.  
Bij onderbesteding van het budget kan volgend jaar een nieuwe ronde gestart worden. Na 
toetsing van de subsidieaanvragen en selectie van de pilot wordt een bijeenkomst 
gehouden voor cliënten/ ervaringsdeskundigen Beschermd Wonen, alle Zorgverleners 
Beschermd Wonen en betrokken ambtenaren. De indieners van de gehonoreerde pilots 
presenteren hun pilotplan en de reacties daarop van de aanwezigen kunnen de indieners 
gebruiken om hun plan verder aan te scherpen. 
 
Monitoring  
De werkgroep Innovatiebudget Beschermd Wonen volgt de uitvoering van de pilots en 
bespreekt de halfjaarlijkse rapportages met de uitvoerders. Ervaringen, lessen en 
inspirerende voorbeelden zullen regio breed worden gedeeld met betrokken partijen. 
 
Bijlagen: 
 

1. Inhoudelijk kader en doelstellingen innovatiebudget Beschermd Wonen 2017-
2019 

2. Subsidievoorwaarden innovatiebudget Beschermd Wonen 2017-2019. 
3. Aanvraagformulier Innovatiebudget Beschermd Wonen 2017-2019. 


