
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 22 maart 2022 
Registratienummer : GZDGWB340964/398413 
Informatienotanummer : 2022/IN031 
Portefeuillehouder : Ton van Maanen 
Bijlage(n) : 1. Evaluatie Samen Dichtbij Beleidsplan GGZ-beschermd wonen en  
     maatschappelijke opvang 2018-2020 
    2. Definitieve versie GGZ beleidsplan Samen Dichtbij 
Onderwerp : Evaluatie beleidsplan Samen dichtbij, Beleidsplan GGZ, beschermd wonen  
   en maatschappelijke opvang 2018-2020.   
 
 
Onderwerp  
Evaluatie beleidsplan Samen dichtbij, Beleidsplan GGZ, beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang 2018-2020.   
 
Kennisnemen van 
De eindconclusie van de evaluatie waarin wordt aangegeven dat we het beleidsplan Samen dichtbij, 
Beleidsplan GGZ, beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 (verder het beleidsplan 
genoemd), en de hierin opgenomen kaders, als leidraad voor de verdere doorontwikkeling kunnen 
gebruiken. Dit omdat het beleidsplan op verreweg de meeste punten nog relevant is. 
 
Inleiding 
De gemeente Nijmegen en de regiogemeenten  werken samen als het gaat om GGZ, beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. In 2017 is het beleidsplan in alle gemeenten vastgesteld. Dit plan 
bevat 25 ambities . Met de vaststelling van dit plan is de beweging in gang gezet om de GGZ, 
beschermd wonen en de maatschappelijke opvang te transformeren. De kern van deze transformatie 
is om de ondersteuning veel meer (lokaal) in kernen, wijken en bij mensen thuis te organiseren in 
plaats van in grote zorginstellingen.  
Het beleidsplan heeft de looptijd van 2018-2020 gekregen, omdat de decentralisatie aanvankelijk in 
2020 zou ingaan. De doelen en ambities in het plan kennen echter een langere looptijd. Inmiddels 
weten we ook dat deze decentralisatie pas echt in 2023 (ook financieel) zijn beslag krijgt. In de 
komende jaren wordt het beleid op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
verder ontwikkeld. De eindconclusie van de evaluatie is dat we het beleidsplan, en de hierin 
opgenomen kaders, als  leidraad kunnen blijven gebruiken voor de doorontwikkeling.  
 
Evaluatie 
In 2021 heeft er een beperkte evaluatie plaatsgevonden, opgesteld op basis van de ervaringen van 
betrokken gemeenteambtenaren en bestuurders. Een uitgebreidere evaluatie volgt in 2025.   
  
Conclusies evaluatie 
Uit de evaluatie komt een positief beeld naar voren. Er is de afgelopen jaren op het brede GGZ 
beleidsterrein veel gebeurd en gedaan; op alle afspraken, doelen en ambities uit het beleidsplan is in 
meer of mindere mate actie ondernomen. Daarmee zijn we op goede koers.   
Een paar high lights 
- er is een centrale toegang voor zowel beschermd wonen als maatschappelijke opvang gecreëerd, 
- inwoners kunnen vanuit de wet verplichte GGZ (Wvggz) een melding doen bij het loket bijzondere 

Zorg (MBZ) van de GGD, 
- in de regio Rivierenland is een regisseur dak- en thuislozen gestart. 
Andere acties en meer details zijn terug te lezen in de bijlage ‘Evaluatie beleidsplan Samen Dichtbij’.   
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Het enige concrete doel in het beleidsplan dat achterhaald is, betreft de destijds geraamde ‘bedden 
afbouw’ van 50% intramurale bedden beschermd wonen in 2030. Doordat een groot gedeelte van deze 
populatie door gewijzigde wetgeving inmiddels in de Wet langdurige zorg (Wlz) is ondergebracht, is 
een afbouw van de helft van het oorspronkelijke aantal bedden niet meer reëel. Deze afbouw van 
intramurale plekken voor 2030 als doel benoemd, is immers momenteel al zo goed als behaald. We 
zien weinig ruimte en noodzaak voor verdere afbouw.  
 
Aandachtspunten en aanbevelingen  
Uit de evaluatie komt ook een aantal aandachtspunten en aanbevelingen. Daar gaan we ons voordeel 
mee doen in doorontwikkeling. Het betreft onder andere: 
- een betere samenwerking realiseren tussen de domeinen zorg, welzijn en wonen;  
- de grote (gezamenlijke) gemeentelijke opgave in het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en 

dat iedere gemeente hier ook aan bij zal moeten dragen; 
- komen tot een duidelijke afstemming en afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, 

bijvoorbeeld rondom huisvesting van de kwetsbare doelgroepen; 
- de focus de komende jaren uit te laten gaan naar de opbouw van meer ambulante zorg, waarbij 

deze zorg ook 24 uur per dag kan worden ingezet (beschermd thuis); 
- duidelijker onderscheid maken tussen arbeidsmatige trajecten (vanuit participatiewet) en 

dagbestedingstrajecten (vanuit Wmo). Hiervoor is ook aandacht gevraagd in het traject 
zorginkoop Wmo/Jeugd 2023 wat in regio Rivierenland loopt; 

- monitoren van de voortgang op het gebied van beschermd wonen, beschermd thuis, 
maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), verslavingszorg en de 
Centrale Toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. En de opbrengst van de 
monitoring samen te delen en hierover af spraken te maken: welk inzicht levert de monitoring op 
voor de toekomst.  

 
Kernboodschap 
De ambities en voorstellen zoals die zijn opgenomen in het beleidsplan zijn ook op dit moment nog 
relevant en vormen de leidraad voor de verdere doorontwikkeling. Op alle beschreven ambities en 
voorstellen is actie ondernomen door de hele regio of door verschillende gemeenten. Een aantal vragen 
nog onze aandacht.  
 
Consequenties 
De evaluatie laat zien dat: 
- we goed op koers zijn, en geeft de constatering dat de eerder opgestelde uitgangspunten en 

ambities nog actueel zijn, waardoor we deze als leidraad kunnen blijven gebruiken voor de 
toekomstige ontwikkelingen en keuzes; 

- het Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang, de Centrumregeling beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang en de dienstverleningsovereenkomst zoals die reeds zijn 
vastgesteld belangrijke stappen zijn om de decentralisatie verder vorm te geven.  
 

Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
De evaluatie wordt ter kennisname aan de Adviesraad Sociaal Domein gebracht. 
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Vervolg 
Zoals eerder in dit voorstel aangegeven zijn de ambities, doelen en activiteiten in het beleidsplan nog 
actueel, ook voor de komende jaren. De uitvoering zoals die al gaande is, wordt dan ook voortgezet, 
onder andere met in achtneming van de aandachtspunten zoals die in de evaluatie zijn genoemd.  
 
Bijlage(n) 
1. Evaluatie Samen Dichtbij Beleidsplan GGZ-beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-

2020. 
2. Definitieve versie GGZ beleidsplan Samen Dichtbij. 
 
Suggestie ter afhandeling 
Voor kennisgeving aannemen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 
Philip Bosman    Servaas Stoop  


