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Onderwerp  

Factsheet beschermd wonen en maatschappelijke opvang  

 

Kennisnemen van 

de factsheet beschermd wonen en de daarin geschetste ontwikkelingen.  

 

Inleiding 

De gemeenten zijn, op grond van de Wmo2015, verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang. Het landelijk beleid was de afgelopen jaren om deze taken te 

beleggen bij centrumgemeenten en aan deze gemeenten dan ook de budgetten beschikbaar te stellen.  

Voor onze gemeente is Nijmegen de centrumgemeente. 

 

Sinds een paar jaar is de decentralisatie van beschermd wonen ingezet. Deze heeft als gevolg dat alle 

gemeenten in de komende 7 tot 10 jaar steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor de uitvoering 

van beschermd wonen. Als gemeenten in Gelderland-Zuid hebben we hier dan ook een proces op 

gestart. 

 

Welke stappen zijn er gezet 

Eind 2017 / begin 2018 hebben de gemeenteraden het beleidsplan Samen Dichtbij beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang vastgesteld. Dit is in 2021 gevolgd door de vaststelling van het regioplan 

beschermd wonen.  

Om de samenwerking in Gelderland-Zuid op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang te borgen is er een centrumregeling opgesteld. De uitwerking van de centrumregeling is 

vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.  

De toegang tot beschermd wonen is centraal georganiseerd. Deze taak is bij de GGD Gelderland-Zuid 

ondergebracht. Zij voeren deze taak al een aantal jaren uit en beschikken over de benodigde expertise.  

 

Kernboodschap 

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang de 

komende jaren worden vervolgd hebben we, als overdrachtsdocument, een factsheet voor u 

opgesteld. Deze treft u hierbij als bijlage aan. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 
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Financiën 

Deze informatienota heeft geen financiele gevolgen.  

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

1. Factsheet  

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

 

 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


