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Landelijke ontwikkelingen

• Gevolgen van de adviezen van de cie. ‘Dannenberg’ (2015):
• Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’
• Inzetten op inclusie voor mensen met psychiatrische problematiek
• Dus ondersteuning in de eigen woon- en leefomgeving

• Openstelling Wlz per 2021
• Geleidelijke invoering nieuwe objectieve verdeling per 2022
• Verdwijnen geoormerkt budget voor BW (MO blijft tot 2026)
• Verdwijnen rol centrumgemeente

• Haagse besluitvorming komend najaar verwacht



Regionaal overeengekomen

Voorbereidingen sinds 2016 gezamenlijk opgepakt
• 2017: Regionale visie 
• 2017: Transitieplan 2018-2020
• 2018: Pact voor Wonen met Ondersteuning (leefbaarheid)
• 2019: Invoering nieuw product ‘Beschermd Thuis’
• 2020: Bestuurlijke uitgangspunten voor doorontwikkeling
• 2020: Afspraken over verdere besluitvorming in Q1-2021



Lokale opgaven

• Opbouw lokale basis infrastructuur
• Verbinding wonen, zorg, welzijn, schuldhulp, P-wet, etc.
• Passende ondersteuning

• Aansluiting met leefbaarheid in wijken en buurten
• Naadloze aansluiting op de lokale Wmo inclusief ‘toegang’
• Duidelijke afspraken met aanbieders en corporaties
• Minimaal voorzieningenniveau
• Etc.

• Bovenlokale (=regionale) voorzieningen als backup
• Plan van aanpak worden opgesteld
• Betrokkenheid vanuit ervaringsdeskundigen



Regionale opgaven

• Herinrichten van het regionale ‘zorglandschap’ 
(dwz: aanbieders, locaties, aantal plaatsen):

• Knip: wat is lokaal / wat is regionaal?
• Kwalitatief en kwantitatief herverdelen van locaties
• Afbouw, ombouw en opbouw; ism aanbieders

• Herinrichting van de samenwerking tussen gemeenten
• Verkenning nieuwe financiële verhoudingen
• Verkenning afspraken rond governance
• Inrichting uitvoering (inkoop, contractmanagement, rapportage, etc.)
• Rol regionale toegang 
• Norm voor Opdrachtgeverschap (VNG)



Proces richting besluitvorming

• Continue intensieve regionale samenwerking
• Projectmatige uitwerking op onderdelen:

• Herijken regionale visie
• Aanpak regie zorglandschap
• Inzetten op bevorderen uitstroom en afremmen instroom
• Inrichten nieuwe regionale samenwerking
• Voorbereiding besluitvorming in het voorjaar van 2021

• Herhaling van vanavond ergens in de loop van Q1?
• Straks bespreken: hoe uw rol hierbij invullen?



Vanavond

• Drie groepen
• Uw vragen zijn leidend!
• Ambtelijke begeleiding met beleidsexpertise
• Na half uur: terugkoppeling van de opvallende punten
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