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Landelijk beleid

 De financiële middelen voor beschermd wonen gaan nu nog naar de 
centrumgemeenten. 

 De financiële middelen worden (naar verwachting) per 1 januari 2024 
gedecentraliseerd naar alle gemeenten (aanvankelijk 1-1-2023).

 Financiële verantwoordelijkheid (en budgetten) gaan in een periode van 10 jaar over 
van centrumgemeente naar alle gemeenten. 

 Uitgangspunt van het Rijk: Elke gemeente is verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen van kwetsbare inwoners.

 Wel verplichting tot regionaal samenwerken. 
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Beschermd Wonen en Beschermd Thuis: 
huidige situatie

Beschermd Wonen  Beschermd Thuis
Intramurale setting, 24-uurs toezicht  Zelfstandig wonen (verdienwoning) met 

toezicht 
Geen logische spreiding 
van intramurale voorziening in de regio

Afspraken met corporaties over aantal en 
spreiding woningen in de regio

Aantallen:
270 op jaarbasis

Aantallen:
50 op jaarbasis

Indicatiestelling: Alkmaar Regionale samenwerking, Alkmaar 
formeel verantwoordelijk

Gemiddelde kosten per cliënt: 
tussen de 50.000 en 60.000 

Gemiddelde kosten per cliënt: tussen de 
25.000 en 35.000 

Verantwoordelijkheid en bekostiging:
Centrumgemeente

Verantwoordelijkheid en bekostiging:
Centrumgemeente
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 Uitgangspunten decentralisatie

Uitgangspunten

1. Gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid en financiering voldoende plekken Beschermd 

Wonen.

a. Vanuit een regionaal team Beschermd Wonen worden indicaties gesteld;

b. Als "verblijf' nodig is, vroegtijdig inzetten op afschalen van zorg;

2. Gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor Beschermd Thuis; risicoverevening bij 

onevenwichtige spreiding van Beschermd Thuis in de regio.

a. Hulp en ondersteuning thuis, indien nodig met Toezicht

b. Voor de afschaling van zorg zijn voldoende 'verdienwoningen' van corporaties nodig

3. Ongeacht het landelijk beleid, wordt de inhoudelijke samenwerking tussen gemeenten 

gecontinueerd.

4. De uitgangspunten en de concrete uitwerking, worden vastgelegd in samenwerkingsafspraken.
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Borgen van de Samenwerkingsafspraken 

Hoe borgen we de samenwerkingsafspraken

Keuzes:

1. Continueren centrumregeling: sluit niet aan bij de doelstelling van de decentralisatie

2. Gemeenschappelijke regeling: sluit niet aan bij de doelstelling van de decentralisatie.

3. Samenwerkingsovereenkomst tot 1-1-2027 (afloop huidige contracten)
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Rol gemeenteraden

1. De samenwerkingsvorm tussen de gemeenten vraagt besluit gemeenteraden

2. Aandachtspunt hierbij: invloed van de raden op de uitvoering van de decentralisatie

3. Tussentijdse (landelijke) wijzigingen (zoals startdatum decentralisatie) worden via 
nieuwsbrief gecommuniceerd.
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