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Maatschappelijke zorg een gemeentelijke zorg
	

	 WMO 2015: 
o	 “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de 
zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, 
chronische psychische of psychosociale problemen: 

o	 Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang 
mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. 

o	 Voor mensen met psychische of psychosociale problemen […] 
voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en 
opvang” 

	 Taken via decentralisatieuitkeringen aan centrumgemeente: 
	 Beschermd Wonen 
	 Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg en -preventie, bemoeizorg 



Terugblik: wmo 2015
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Terugblik: doordecentraliseren middelen
	
 Beleidskader Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025 
uitgaande van aanbevelingen cie. Dannenberg
	
- iedereen zo zelfstandig mogelijk wonen en participeren
	
- mensen kunnen het best ondersteund worden in hun eigen
	
leefomgeving
	
- daarbij gat tussen WMO begeleiding en BW dichten
	

 BW èn MO: lokaal tenzij! 

 Voornemen Rijk per 2021 doordecentralisatie middelen: 
- gemeenten ontvangen zelf integraal budget voor begeleiding,
	
dagbesteding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang
	
- uitname aandeel overgang cliënten BW -> WLZ
	

 Nu: ca 40 mln regionaal voor BW, MO, Verslavingszorg, bemoeizorg;
	
incl. 1 mln gemeente Leiden
	



Nu op naar 2022!
	
 Medio 2019 besluit Rijk: 
. Vanaf 2022 doordecentralisatie BW, gefaseerd over 10 jaar
	
. In 2026 besluit over doordecentralisatie MO
	

 Heroverweging in Holland Rijnland: wat doen wij? 
Uitspraak portefeuillehouders: 
 We maken een onderscheid naar regionale resp. subregionale/lokale 
doelgroepen en voorzieningen 

 Wij koersen op doordecentralisatie BW en MO/VZ/GGZ voor de 
subregionale doelgroepen en wel per 2022 ipv 2021 : 
. overlap doelgroepen 
. beide hebben vraag naar wonen en zorg 
. door budgetten te bundelen kunnen meer tussenvormen gerealiseerd 
worden
	
. gefaseerde overgang nodeloos ingewikkeld
	

 Definitieve besluitvorming juli 2020 (na meicirculaire) 



Wat hebben we tot nu toe gedaan?
	
A. Uitwerking opgave regionale resp. subregionale voorzieningen: 

 wat zijn regionale danwel subregionale/lokale doelgroepen en 
voorzieningen 

 welke knelpunten zijn er lokaal/subregionaal of regionaal qua 
voorzieningenniveau? 

	 Regionale doelgroepen zijn die doelgroepen die: 
te klein van omvang zijn en te specialistische ondersteuning nodig 
hebben om op lokaal/subregionaal niveau te organiseren, bijv: 

. (Eenouder) gezinnen die een (crisis)plek met intensieve begeleiding 
nodig hebben; 
. Cliënten met LVB en verslaving, en noodzaak intensieve 24/7 zorg 
. Cliënten met ernstige psychiatrische en somatische problematiek 
. Cliënten met ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek en 
noodzaak intensieve 24/7 zorg 
. Cliënten met zwaardere problematiek in MO 
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Opgave op-/afbouw voorzieningen BW
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	 Verschillende opgaven per subregio 
	 Opgave nog uit te splitsen naar subregionaal en regionaal 
	 Voor sommige groepen cliënten is er in geheel Holland Rijnland een 
knelpunt in het aanbod: zie wachtlijst BW en langdurige cliënten MO 
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Wat hebben we tot nu toe gedaan?
	

B. Middelen beschikbaar voor pilots en lokale voorzieningen:
	

 uit reserve BW gemeente Leiden voor elke subregio
	

 voor realiseren decentrale voorzieningen opvang
	

en beschermd wonen 

 voor innovatieve pilots transformatie hulp en ondersteuning 

 voor versterking lokale infrastructuur kwetsbare inwoners 
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Bereikte resultaten 

 Innovatieve pilots leveren meerwaarde, bijv.:
	
- Time Out Duin en Bollenstreek
	
- Gewoon Thuis Rijnstreek
	
- pilots samenwerking ggz – sociaal domein 
- arbeidsmarkttoeleiding mensen met ggz-problematiek 

 Uitbreiding inzet ervaringsdeskundigen Lumen
	
. beleidsadvisering
	
. herstelondersteuning
	
. respijthuis
	
. outreachend werken (vliegende brigade)
	

 Diverse kleinschalige locaties MO en BW in de regio gerealiseerd 
en nog vele in wording; 
 verkleining centrale dag/nachtopvang (96 -> 60) 



Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

C. Afspraken vastgelegd: 

	 Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke opvang 2018-2021 

	 Samenwerkingsafspraken met Zorg en Zekerheid over versterking
	
GGZ-infrastructuur 2018-2022
	

D. Parallelle trajecten: 

 Aanpak verwarde personen, inrichting Psychiatrische Eerste Hulp
	

 Invoering Wet verplichte GGZ
	

 Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis
	



Wat nodig om te besluiten over doordecentralisatie:
	

 Deelprodukten: 
 beeld van opgave op-/afbouw (sub)regionale voorzieningen 
 risico’s en beheersmaatregelen in beeld 
 voorstel monitoring, evaluatie en bijsturing 
 voorstel opzet regionale functies zoals toegang en inkoop 
 voorstel budgetverdeling regio en gemeenten 
 samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en met Z&Z 

	 Ondersteund door AEF 

	 Samen met Z&Z en Stichting Lumen 

	 Besluitvorming PHO beoogd begin juli, 
daarna in colleges/raden 



En dan?
	

	 Doorgaan met uitbreiding decentrale opvang-/BW-locaties
	
	 Voorbereiden inkoop subregionale voorzieningen, 
zoveel mogelijk in combinatie met of in aansluiting op 
inkoop wmo begeleiding 

 Inrichting regionale inkoop- en toegangfunctie 
 Realiseren nieuwe regionale opvang-/BW-locaties 
 Voorbereiden inkoop regionale voorzieningen 

	 Contractering eerste helft 2021 -> van start per 2022! 



Vragen?
	



Carrousel 

3 rondes van ca. 20 minuten 
6 tafels: 

• Alphen 24 

• Lumen: inzet ervaringsdeskundigen; Respijthuis 

• Realiseren van decentrale locaties voor opvang of beschermd wonen
	

• Samenwerking ggz – sociaal domein 

• Gewoon Thuis: beschermd wonen thuis 

• Time out: multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare inwoners
	


