
 

                      

      

 

Stand van zaken veranderingen maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen 

 

Inleiding 
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen1. De financiering loopt via de 

centrumgemeenten, maar het rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 2021 deze middelen uit te keren 

aan alle gemeenten. Het gaat in 2019 om een budget van ruim 50 miljoen per jaar voor de regio.  

Er wordt tegelijkertijd een beweging gemaakt van een verdeling van financiële middelen op historische 

gronden naar een verdeling op objectieve gronden.  

Tevens wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor de ggz-doelgroep, die nu onder 

beschermd wonen valt maar waarbij het herstellend vermogen ontbreekt. Als toegang tot de Wlz 

verleend wordt gaat dit ook gepaard met een overhevelen van het Wmo budget naar de Wlz2.  

Het is nog onduidelijk hoe de gelden (her-)verdeeld worden. De meicirculaire 2020 zal hierover meer 

duidelijkheid geven. De definitieve verdeling wordt naar verwachting duidelijk bij de meicirculaire van 

2021.  

De doordecentralisatie van de middelen en de overgang van een historisch naar een objectief 

financieringsmodel zijn middelen om het advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen 

(Commissie Dannenberg) te verwezenlijken. De ambitie is dat burgers met een psychische 

kwetsbaarheid zo gewoon mogelijk wonen met herstelondersteuning gericht op inclusie, volwaardig 

burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en informele steun in de lokale omgeving. Door de 

herverdeling krijgen gemeenten meer ruimte om, op basis van hun lokale situatie, zorg op maat en 

                                                           
1 Voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ligt die verantwoordelijkheid al lange tijd bij de 

centrumgemeenten. 

2
 Naar verwachting komt circa 30% van de huidige cliënten beschermd wonen in aanmerking voor een Wlz-

indicatie.  



 

dichtbij hun inwoners te organiseren. Dit versterkt de beweging van ‘intramuraal’ naar ‘zo gewoon 

mogelijk thuis’ wonen.  

Met deze brief informeren we de gemeenteraden over hoe de gemeenten in de regio Zuid-

Kennemerland, Haarlemmermeer en de IJmond vorm geven aan de genoemde veranderingen in de 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen en hoe we gemeenteraden hierbij betrekken.  

Regionaal beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 
In onze regio hebben we het advies van de Commissie Dannenberg uitgewerkt in het regionale 

beleidskader Opvang Wonen en Herstel. Hierin zijn drie ambities geformuleerd:  

1. Preventie-offensief 

2. Hersteltrajecten op maat 

3. Zelfstandig thuis wonen versterkt 

Het beleidskader is vertaald in lokale uitvoeringsprogramma’s door gemeenten in de regio Zuid-

Kennemerland, Haarlemmermeer en de IJmond.  

Opdracht aan gemeenten 
Vanuit het Rijk hebben de gemeenten opdracht gekregen om op bestuurlijk niveau afspraken te maken 

hoe ze willen samenwerken vanaf 1 januari 2021; wat willen gemeenten lokaal inrichten en wat willen 

ze regionaal blijven organiseren? 

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer moeten gezamenlijk komen tot 

praktische en financiële afspraken vanaf 2021 over (in ieder geval) de volgende onderwerpen: 

1. Intergemeentelijke samenwerking na 2021 (strategische keuzes)  

2. Het gewenste regionale voorzieningenniveau (regionale gereedschapskist) 

3. Het gewenste lokale voorzieningenniveau (lokale gereedschapskist) 

4. De toegang tot maatwerkvoorzieningen 

5. Inkoop, financiering en bekostiging van regionale voorzieningen 

Onze aanpak 
In het bijgevoegde procesplan (bijlage 2) vindt u een beschrijving van de manier waarop de gemeenten 

de veranderingen gezamenlijk willen aanpakken. 

Het proces van de doordecentralisatie wordt begeleid door een stuurgroep met directeuren uit het 

sociaal domein en een onafhankelijke projectleider en met actieve ambtelijke inzet van alle 

gemeenten. De doordecentralisatie is een vast agendapunt bij het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal 

Domein.  

Rol van de gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft een besluitvormende bevoegdheid over de strategische keuzes over 

intergemeentelijke samenwerking na 2021. Ook beslist de raad over de begroting en eventuele 

financiële voorstellen op het gebied van Opvang Wonen en Herstel.  

Tijdens het proces van uitwerking van de strategische keuzes zullen we de gemeenteraden informeren 

en betrekken, bijvoorbeeld via deze raadsinformatiebrief. Verder stellen we voor (sub)regionale 

raadsinformatiebijeenkomsten te organiseren in het tweede kwartaal 2019. Hiermee willen we de 

gemeenteraden informeren over de huidige stand van zaken en komende ontwikkelingen en we willen 



 

graag ophalen wat de raden van belang vinden. Besluitvorming over de strategische keuzes vindt plaats 

in het 3e kwartaal 2019. Begrotingsvoorstellen zijn naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed. 

Bij deze planning zijn we uitgegaan van de verwachte ingangsdatum 1 januari 20121. Landelijke 

besluitvorming kan hier nog verandering in brengen.  

Inspraak en participatie 
Bij de totstandkoming van het regionale beleidskader Opvang, Wonen en Herstel zijn eerder al 

ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders en woningcorporaties betrokken. Ook bij de verdere uitwerking 

van de strategische keuzes en de vertaling naar de regionale en lokale voorzieningen betrekken we 

ervaringsdeskundigen, professionals, woningcorporaties en de participatieraden. 

Financiële gevolgen 
Op dit moment weten we nog niet welk budget de gemeenten voor de voorzieningen op het gebied 

van maatschappelijke opvang en beschermd wonen zullen ontvangen vanaf 2021. Begin 2019 is hier 

meer zicht op. In de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds wordt het budget definitief bekend. Er 

zullen dan nog wel verschuivingen plaats vinden als gevolg van de openstelling van de Wlz voor de ggz-

doelgroep. 

 

Bijlagen 
 Regionaal beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2021 

 Procesplan doordecentralisatie BW MO 
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