
Bijlage 8: middelen Beschermd Wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

In bovenstaand financieel overzicht zijn de resultaten van de jaarrekening 2015 en 2016 opgenomen. 
Voor de prognose 2017 en 2018 is uitgegaan van de rijksbijdragen uit de decentralisatie uitkering 
Beschermd Wonen zoals zijn opgenomen in de meicirculaire 2017.  

Op basis van historische gegevens over het gebruik van voorzieningen is een prognose voor 2017 en 
2018 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met volgende: 

- hogere kosten ten aanzien van Zorg in Natura intramuraal in verband met 100% verrekening van de 
Normatieve Huisvestingscomponent (NHC); 

- capaciteitsuitbreiding per 1-1-2017 waardoor de uitvoeringskosten structureel toenemen.  

 

Van het lopende regionaal budget beschermd Wonen 2017 zou voor de regionale bekostiging van 
gebouw C, tweede helft van 2017, € 515.000 gereserveerd moeten worden. Gezien de prognose voor 
2017 is daar financiële ruimte voor. 

Binnen Holland Rijnland verband is afgesproken dat het overschot Beschermd Wonen jaarlijks wordt 
gestort in de “reserve zachte landing rijks- bezuinigingen 3D onderdeel Beschermd wonen”.  Onlangs 
is € 1.340.000,- onttrokken aan dit reserve ten behoeve van innovatieve pilots Beschermd Wonen en 
de projectorganisatie uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg. De stand van de reserve 
Beschermd Wonen per mei 2017 komt uit op € 2.925.138,-. De stand van de reserve zou met 
bekostiging van gebouw C voorlopig uitkomen op € 2.410.138,-.  

 

Gebruik voorzieningen Beschermd Wonen 2016 

Bij de start van de decentralisatie van Beschermd Wonen in 2015 is met de gecontracteerde 

aanbieders afgesproken het aantal intramurale plekken Zorg in natura dat vanuit de AWBZ over is 

gekomen naar de Wmo, als uitgangspunt te nemen. Uitbreiding is slechts mogelijk in uitzonderlijke 

gevallen. De regio is sinds eind 2015 met 29 plekken gegroeid in volume. Deze groei is met name te 

verklaren doordat regionaal de afspraak is gemaakt dat, wanneer jongeren die reeds vanuit de jeugd 

Beschermd Wonen rekening rekening prognose prognose 

 
2015 2016 2017 2018 

Rijksbudget -27.859.230 -27.888.195 -29.711.858 -30.630.359 

Eigen bijdragen -2.387.669 -1.268.495 -1.455.612 -1.475.000 

ZIN intramuraal 24.082.043 23.770.981 25.061.014 26.173.473 

PGB 2.630.930 2.655.185 2.750.000 2.750.000 

Overbruggingszorg 431.399 252.210 275.000 275.000 

Overgangsregime 291.044 75.105 0 0 

Uitvoeringskosten 271.984 288.571 508.000 508.000 

Extra NTB 2016 0 388.999 PM PM 

voordeel -2.539.499 -1.725.639 -2.573.456 -2.398.886 

     gestort in reserve 2.539.499 2.300.000 
  te onttrekken aan reserve 

 
-574.361 

  te onttrekken aan reserve 
 

-1.340.000 
  

     stand reserve ultimo 2016 
 

4.839.499 
  onttrekkingen 2017 

 
-1.914.361 

  nog beschikbaar 
 

2.925.138 
  



GGZ intramuraal gehuisvest zijn, 18 jaar worden, deze plek om wordt geklapt naar een Beschermd 

Wonen plek. 

Tabel 1: totaal aantal cliënten BW ZiN 

Totaal cliëntenbestand per  2015 2016 

ZZP1 0  0 

ZZP2 14 7 

ZZP3 197 223 

ZZP4 152 166 

ZZP5 60 63 

ZZP6 13 7 

Totaal 436 465 

 

Aantallen cliënten Beschermd wonen PGB 

Per 31 december 2016 waren er 77 cliënten met een indicatie Beschermd wonen die in de vorm van 

een persoonsgebonden budget (PGB) hun zorg inkopen. Dit is een behoorlijke daling ten opzicht van 

2015 (113 cliënten PGB). Een verklaring voor deze daling ligt in het feit dat anders dan voor Zin 

cliënten, voor PGB cliënten een overgangsrecht van 1 jaar gold. Daarom zijn in 2016 alle PGB’s 

Beschermd Wonen opnieuw beoordeeld. Veel indicaties zijn gewoon verlengd, maar in 23 gevallen 

was er geen grond voor een nieuwe indicatie Beschermd Wonen. Daarnaast zijn 13 PGB indicaties 

Beschermd Wonen overgezet in een indicatie Begeleiding. De overdracht van deze cliënten naar 

begeleiding is in overleg gegaan met de lokale Wmo. In bijzondere thuissituaties kent de gemeente 

Leiden een PGB toe in de vorm van een volledig pakket thuis, dit zijn er in totaal 12. 

 

Tabel 2: totaal aantal cliënten BW intramuraal Zin en PGB 

 2015 2016 

BW Zin 436 465 

BW PGB 113 77 

Totaal 549 542 

  

Wachtlijst Beschermd Wonen en inkoop 2018 

Eind 2016 stonden 111 cliënten op de wachtlijst Beschermd Wonen. Een klein deel (+/- 10 personen) 

staat sinds 1-1-2015 op de wachtlijst. Momenteel wordt de wachtlijst geanalyseerd, waarbij wordt 

nagegaan wat de huidige situatie is van cliënten die lang op de wachtlijst staan en wat oorzaken zijn 

van een lange wachttijd. Uit de eerste resultaten blijkt dat een deel van de cliënten reeds op een 

andere manier ondersteuning krijgt en geen interesse meer heeft in een Beschermd Wonen 

voorziening. Daarnaast zijn er cliënten die aanspraak maken op een specifieke locatie/ vorm van 

Beschermd Wonen, waarvan de plekken schaars zijn.  

De uitkomsten van de analyse van de wachtlijst zullen worden gebruikt als input bij het maken van 

inkoopafspraken beschermd wonen 2018. Gezien de huidige onderbesteding in relatie tot de 

wachtlijst Beschermd Wonen denk we erover het aantal Zorg in natura plekken uit te breiden op de 

specifieke gebieden waar momenteel tekorten zijn. Hierover gaan we nog voor de zomervakantie 

met aanbieders in gesprek waarbij we ook na te gaan welke maatregelen we in 2017 al kunnen 

treffen die helpen bij het terugdringen van de wachtlijst.  

 

 


