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Onderwerp  

Stand van zaken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken over de decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

 

Inleiding 

Via deze informatienota informeren we u over de ontwikkelingen rondom de voortgang van de 

decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.  

 

Op dit moment hoeft er geen besluitvorming door uw raad plaats te vinden omdat de beleidsmatige 

uitgangspunten eind 2017/begin 2018 zijn vastgesteld. Deze zijn opgenomen in het beleidsplan 

‘Samen Dichtbij’ Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang 2018-2020 (verder 

‘Samen Dichtbij’ genoemd) dat door de raden van de drie oude gemeenten is vastgesteld. Het vervolg 

op genoemd beleidsplan, dat op Gelderland-Zuid niveau van kracht is, is de opstelling van een 

regioplan (uitvoeringsplan). Hier werken we, als regio, nu aan. In uw bestuurlijke planning is 

opgenomen dat we in Q2 het regioplan, wat ook op Gelderland-Zuid niveau wordt opgesteld, aan u 

voorleggen. Gelet op de huidige ontwikkelingen is het de vraag of we dit gaan realiseren.  

 

Achtergrond 

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering van Beschermd Wonen 

(verder BW) en Maatschappelijke Opvang (verder MO) bij centrumgemeente Nijmegen. In 2017 hebben 

het Ministerie van VWS en de VNG besloten om de taken voor BW en MO te decentraliseren naar de 

individuele gemeenten. Dit komt voort uit de visie van de commissie Dannenberg1. In deze visie wordt  

bepleit om de ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats te laten te vinden. Hierdoor 

ontstaat meer ruimte voor een ‘eigen leven’, met zingeving, waardevolle (familie) relaties en werk. 

 

Om de visie van de commissie Dannenberg te realiseren moet een deel van de doelgroep van BW via 

ambulante ondersteuningstrajecten uitstromen naar gemeenten. Een ander deel stroomt vanwege het 

langdurige karakter van de zorg uit naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Uitgangspunt is dat er altijd 

voldoende aanbod van BW en MO blijft.  

 

                                                           
1 Het advies van de commissie Dannenberg is vertaald in het rapport “Van beschermd wonen naar een 
beschermd thuis”. 
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In eerste instantie was de decentralisatie van BW en MO voor 2021 voorzien. Dit heeft tot veel 

weerstand bij betrokken partijen geleid. In de nieuwe situatie wordt de decentralisatie van BW, vanaf 1 

januari 2022,  geleidelijk ingevoerd. De intentie is om een ingroeipad van 10 jaar te hanteren2.  

 

De Maatschappelijke Opvang wordt later, mogelijk 2026, overgeheveld naar de gemeenten.  

 

Tijdlijn Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang (op basis van huidige informatie) 

Jaar Gebeurtenis 

2017 /2018 Beleidsplan “Samen Dichtbij” vastgesteld 

2020 Regioplan Beschermd Wonen 

2021 Openstelling Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten beschermd wonen 

2022 Beschermd Wonen naar de gemeente (nieuwe cliënten of n.a.v., 

herbeoordeling) 

2026 Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang? 

2013 Volledige decentralisatie gerealiseerd 

 

Terug naar eind 2017 / begin 2018 

Zoals aangegeven hebben de gemeenteraden van de drie oude gemeenten het beleidsplan “Samen 

Dichtbij” vastgesteld. In dit beleidsplan zijn 25 voorstellen3 benoemd om uitvoering te geven aan de 

ambities uit het advies Dannenberg. Daarnaast is,  ten behoeve van de regionale uitwerking van deze 

voorstellen, een aantal leidende principes vastgesteld. Deze principes zijn:  

 Ook in de toekomsten blijven de regiogemeenten op het schaalniveau van Gelderland-Zuid 

samenwerken. 

 De centrumlocaties voor opvangvoorzieningen in Tiel en Nijmegen blijven behouden, maar zonder 

uitbreiding. In beide regio’s breiden we de tussenvoorzieningen uit. 

 Inrichting van één centrale toegang voor Beschermd Wonen, plus per sub-regio een Centraal 

coördinatiepunt Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.  

 In gang zetten van de ambulantisering met als doel een opbouw van 30% in 2022 tot 50% in 2032. 

Het uitgangspunt is en blijft dat iedereen die intramurale zorg nodig heeft, dat ook krijgt. 

 

Uitwerking  in het regioplan 

In het najaar van 2019 is begonnen met de opstelling van het regioplan. Hierin leggen we vast hoe:  

- de regio gemeenten onderling willen samenwerken; 

- we de voorzieningen positioneren en; 

- hoe de financiële verdeling tot stand komt.  

Dit regioplan wordt door Rijk van Nijmegen, gemeente Nijmegen en Rivierenland samen ontwikkeld.  

 

Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste beslispunten uit het regioplan.  

 

                                                           
2 Momenteel werken het Rijk en de VNG aan een financieel verdeelmodel, waarvoor eveneens een ingroeipad 
wordt gehanteerd. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor de bestaande cliënten, nieuwe cliënten 
vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten.  
3 Betreft voorstellen op het gebied van wonen, zorg, werk, participatie en inkomen 
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A. Ambulant versus intramuraal 

In het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ is een ambulantisering van 30% in 2022 opgenomen. Dit met een 

opbouw tot 50% in 2032. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen die intramurale zorg nodig heeft, die 

ook krijgt. 

 

B. Spreiding van voorzieningen 

In het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ is opgenomen dat Tiel en Nijmegen als centrumlocaties behouden 

blijven. Daarnaast namen we op dat we  tussenvoorzieningen4 in beide regio’s verder uitbreiden. 

Hierbij is het regionaal afsprakenkader huisvesting kwetsbare groepen een belangrijke leidraad. We 

werken aan het afsprakenkader. 

 

C. Indicering 

Op dit moment ligt de indicatiestelling bij de GGD (voor BW) en het RIBW (voor MO). In het beleidsplan 

‘Samen Dichtbij’ is (in ieder geval op korte termijn) ingezet op één centrale toegang voor BW (en MO), 

plus per sub-regio een Centraal coördinatiepunt Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Een 

centrale toegang garandeert een onafhankelijke beoordeling en voorkomt een perverse prikkel doordat 

gemeenten te snel doorverwijzen naar intramurale vormen van zorg. Dit standpunt werken  we in het 

regioplan verder uit.   

 

D. Verdeling van kosten 

Uit een gezamenlijke inrichting van voorzieningen vloeit voort dat we afspraken moeten maken over de 

financiering van deze voorzieningen én de verdeling van deze kosten over de afzonderlijke gemeenten. 

We hebben de keuze uit: financiering op basis van solidariteit (vaste bijdrage per gemeente, ongeacht 

het aantal cliënten), financiering naar rato van daadwerkelijk gebruik of een combinatie van beide.  

 

E. Lokale versus regionale aanbesteding van middelen 

Gemeenten ontvangen in de periode 2022-2032 stapsgewijs (10% per jaar) rijksmiddelen voor de 

uitvoering van de taken voor BW. De hoogte wordt bekend gemaakt in de meicirculaire van 2020. We 

hebben de vrijheid om dit bedrag vanaf 2022 individueel aan te wenden voor de uitvoering van hun 

taken, maar kunnen er ook voor kiezen om de middelen over te hevelen naar de centrumgemeente 

(een gezamenlijke pot). De centrumgemeente financiert dan namens de hele regio het aanbod van 

BW. Een andere optie is de middelen in de eerste jaren in een gezamenlijke pot storten en later 

overgaan tot individuele financiering. 

 

F. Samenwerkingsvorm 

In het regioplan maken we keuzes over de wijze waarop de gemeenten samenwerken: de 

samenwerkingsstructuur, looptijd en (werk-) afspraken. In het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ is hier al 

een richting voor aangegeven: een lichte vorm van samenwerking met stevige onderlinge afspraken.  

 

Bovengenoemde punten werken we de komende maanden verder uit. Hierbij nemen we in 

ogenschouw dat dit de stippen op de horizon zijn voor de verdere vormgeving van de regionale 

                                                           
4 Deze voorziening, van de RIBW, is voor mensen die dreigen dak- of thuisloos te worden. De tussenvoorziening 
biedt tijdelijk onderdak aan gezinnen en individuen die na enige tijd weer zelfstandig kunnen wonen. 
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(Centrumregio Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen Nijmegen en Rivierenland) 

samenwerking.   

 

Consequenties 

Deze decentralisatie heeft, op een aantal fronten, consequenties: 

- Voor inwoners 

De decentralisatie van BW kan tot maatschappelijke onrust leiden. Dit vanwege eventuele overlast die 

mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen veroorzaken. De verwachting is dat dit in de 

praktijk mee zal vallen. De lokale zorgstructuren zijn / worden dusdanig ingericht dat er in geval van 

escalatie en/of overlast snel kan worden geschakeld. Ook blijven er in de toekomst voldoende 

Beschermd Wonen- plekken beschikbaar voor mensen die dat echt nodig hebben.  

 

- Voor gemeenten 

De decentralisatie brengt met zich mee dat méér mensen (langer) thuis blijven wonen. Deze mensen 

hebben ondersteuning nodig op verschillende levensgebieden. Dit vraagt extra inzet van consulenten, 

wijkteams, schuldhulpverlening en andere zorg- en welzijnsinstellingen. De verwachting is dat dit géén 

financiële negatieve gevolgen heeft voor de gemeente omdat we (waarschijnlijk) evenredig  

gecompenseerd worden via een surplus op de Wmo-doeluitkering.  

 

Financiën 

Beeld 2019 (Gelderland-Zuid / centrumgemeente Nijmegen) 

Rijksbijdrage 

Beschermd 

Wonen 

Eigen bijdrage 

cliënten Beschermd 

Wonen 

Rijksbijdrage 

Maatschappelijke 

Opvang 

Bijdrage 

Maatschappelijke 

Opvang  

van 

regiogemeenten* 

Bijdrage 

gemeente 

Nijmegen aan 

Maatschappelijke 

Opvang 

57,5 miljoen 2,5 miljoen 10 miljoen 0,3 miljoen 4 miljoen 

*zijn o.a. de subsidies voor de voorziening aan de Kwelkade in Tiel en Iriszorg. 

 

Gemeenten ontvangen de nieuwe rijksbijdrage als surplus op hun doeluitkering van de Wmo. Op dit 

moment is niet exact duidelijk wat de financiële gevolgen van de decentralisatie van BW voor de 

gemeente zijn. De verwachting is dat de verdeling van de rijksmiddelen eind mei 2020 bekend wordt  

(via de meicirculaire 2020). Zoals het er naar uitziet ontvangt Gelderland-Zuid in de nieuwe situatie 

totaal 14 miljoen euro minder dan nu. Er wordt uitgegaan van een verlaging van 6 miljoen per 2022. 

Met het ingroeipad van 10 jaar is er ruimte om de verlaging van 14 miljoen in dit tijdsbestek weg te 

werken. 

Het lagere bedrag is een gevolg van de nieuwe wijze van financiering, die gebaseerd is op 

inwoneraantallen i.p.v. op de historische verdeling van zorginstellingen over het land. De verlaging 

heeft, voor zover nu bekend, geen negatieve financiële gevolgen voor de gemeente. Dit omdat  30-50% 

van de zorg wordt geambulantiseerd en circa 10% van de huidige doelgroep uitstroomt naar de Wet 

langdurige zorg (Wlz).  
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Beheersmaatregelen 

In 2020 wordt gestart met de overheveling van BW-en MO-cliënten naar de Wlz per 1 januari 2021. De 

verwachting is dat het gaat om 30% van de huidige cliënten. Daarnaast gestart de ambulantisering van 

de zorg. Om de BW-voorzieningen verder te ontlasten gaan we onderzoeken of er meer voorzieningen 

voor op- en afschaling gerealiseerd (of uitgebreid) moeten worden. Dit moet ertoe leiden dat er zo min 

en kort mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van het intramurale aanbod. 

Wat de invloed van de ambulantisering op de Wmo uitgaven zijn is op dit moment nog niet concreet 

aan te geven. In de meicirculaire 2020 wordt, naar verwachting, meer duidelijk over de middelen die 

naar de gemeenten komen.  

 

Op dit moment is de doorstroom uit BW en MO in de centrumregio BW en MO Nijmegen en 

Rivierenland problematisch vanwege het tekort aan betaalbare woonruimte. Deze is nodig voor de 

uitstroom uit de voorzieningen.  

De drie voormalige gemeenten hebben afspraken gemaakt met de woningcorporaties over de 

realisatie van extra woonruimte in het lage huursegment en over de huisvesting van bijzondere 

doelgroepen. Deze afspraken zijn echter niet gelijkluidend. Hiernaast is in Centrumregio MO en BW 

Nijmegen en Rivierenland een werkgroep actief om antwoord te krijgen op o.a. de volgende vragen: 

- kunnen we tot gelijkluidende afspraken met alle corporaties komen; 

- op welke wijze organiseren we de bemiddeling van de doelgroep BW naar deze woningen; 

- hoe geven we vorm aan een reële verdeling van de doelgroep over de individuele gemeenten. 

Verder nemen we bij de opstelling van het plan mee óf en zo ja welke nieuwe (woon-) concepten en 

aanvullende maatregelen we kunnen treffen / introduceren om escalatie (en eventuele opname) te 

voorkomen. De beschikbaarstelling van woning voor deze kwetsbare doelgroep komt bovenop de 

sociale huurwoningen die nodig zijn om de huisvestingstaakstelling (en de achterstand) 

verblijfsgerechtigden in te vullen. 

 

Zowel lokaal als regionaal zijn dus inspanning nodig om tot kostenefficiëntie te komen. Het 

uitgangspunt is uitkomen met de inkomsten. Als het financiële perspectief dusdanig verandert dat we 

wezenlijk andere keuzes moeten maken (buiten de bandbreedte van dit kader), dan volgt er een 

voorstel, passend bij de aard van de regionale samenwerking en de behoefte van de doelgroep. 

 

Communicatie / participatie 

Bij de opstelling van het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ is een participatietraject doorlopen met onder 

meer een inspraakavond voor ervaringsdeskundigen en hun familie.  

 

De stichting Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland heeft op 4 juli 2019 een bijeenkomst 

over het thema BW georganiseerd. Op basis van deze bijeenkomst is het netwerk tot een aantal 

adviezen gekomen. Deze zijn gedeeld met onze Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD  heeft ons 

in december 2019 laten weten akkoord te gaan met de adviezen van het netwerk. Het advies van de 

ASD ontvangen wij als college nog. Het is, op ambtelijk niveau, gedeeld met de regio collega’s.  

 

We nemen uw raad mee in de ontwikkelingen. Daar waar aan de orde worden aan u voorstellen 

voorgelegd.  
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Vervolg 

Landelijke ontwikkelingen 

Zoals aangegeven verwachten we met de meicirculaire 2020 meer zicht te krijgen op de hoogte van de 

rijksbijdrage voor de uitvoering van BW. Dit samen met het nieuwe verdeelmodel en het ingroeipad.  

 

In het najaar van 2020 wordt besluitvorming over de randvoorwaarden en de wijze waarop de uitname 

uit de Wlz plaatsvindt verwacht.  

 

Medio 2020 starten we met de uitvoering van het regioplan: de invulling van de 

samenwerkingsstructuur, contractering van partijen voor de indicering, onderzoek naar haalbaarheid 

van uitbreiding/realisatie van (nieuwe) locaties, et cetera. Maatschappelijke Opvang blijft vooralsnog 

een taak van de centrumgemeente. Hier hoeven we voorlopig nog geen actie op te ondernemen. 

 

 

Bijlage(n) 

1. Aanvullende informatie 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris, de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 

 

 


