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Geachte raad- en burgerleden,
Gemeenten in de regio Noordoost-Brabant Oost (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave,
Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden) hebben een nieuwe regionale koers
uitgewerkt voor de opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid. Gemeenten zijn op basis van de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning
van deze doelgroep. Het koersdocument is toegevoegd in de bijlage.
De nieuwe koers
De nieuwe inhoudelijke koers richt zich op de integrale doorontwikkeling van onder andere
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg. De koers is gezet vanuit het
perspectief van de inwoner met een psychische kwetsbaarheid. Er is met veel partijen
gesproken voordat de regionale koers is uitgezet. Dit leidt tot breed draagvlak in het veld voor
de uitvoering. Ook de adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft positief geadviseerd op het
Koersdocument.
De nieuwe aanpak kent vier pijlers:
1. Inwoners met een psychische kwetsbaarheid krijgen zo veel mogelijk in hun eigen
leefomgeving passende integrale hulp en ondersteuning;
2. Gemeenten organiseren
ondersteuningsvarianten;

regionaal

een

palet

van

specialistische

opvang-

en

3. Gemeenten versterken vanuit hun regierol de regionale samenwerking met onder
andere zorgverzekeraars, zorgkantoor en GGZ aanbieders;
4. Gemeenten organiseren een lerende aanpak.
De pijlers worden de komende maanden verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor de
periode 2020 - 2022.
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Landelijke opdracht
Het Rijk decentraliseert beschermd wonen per 2022 door naar gemeenten. Centrumgemeenten
hebben de opdracht om samen met de regio een regioplan op te stellen. Het landelijk beleid
vraagt om een transformatie van bestaande voorzieningen.
Regionale en lokale opgave
In het koersdocument staan zowel de regionale, als de lokale opgaven. Dit insteek is om zorg
en ondersteuning zoveel mogelijk nabij te organiseren. Het uitgangspunt is: Wat heeft de
inwoner met een psychische kwetsbaarheid nodig om zo veel mogelijk een zelfstandig bestaan
te leiden en mee te kunnen in de maatschappij?
Lokaal zijn we verantwoordelijk voor de eerste pijler uit het Koersdocument. Dit houdt onder
meer in dat we zorgen voor:


een goed functionerende lokale toegang die integraal werkt;



preventieve activiteiten op het gebied van GGZ en verslavingszorg;



de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz);



onafhankelijke cliëntondersteuning.

Naast onze lokale verantwoordelijkheid, ontwikkelen we regionaal een palet van specialistische
opvang- en ondersteuningsvarianten. Ook versterken we regionaal de samenwerking met onder
andere zorgverzekeraars, zorgkantoor en GGZ.
Financiën
De kosten voor de uitvoering van de regionale taken, zoals beschreven in het koersdocument,
worden gedekt uit de reserve beschermd wonen en de regionale budgetten.
Vanaf 2022 decentraliseert het Rijk beschermd wonen naar gemeenten. Vanaf dat moment
krijgen we middelen van het Rijk voor de uitvoering van de hieraan verbonden taken. Echter
komen er vanaf 2020 al lokale kosten. De lokale opgave en de financiële middelen die hiervoor
nodig zijn, zijn nog onduidelijk. Zodra het uitvoeringsprogramma gereed is en de kosten
inzichtelijk zijn, komen we met een raadsvoorstel bij u terug.

Bijlagen:
1. Koersdocument: ‘Opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid’.
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