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Samenvatting:
In Boekel willen we passende ondersteuning bieden aan al onze inwoners. Op dit moment blijkt
dat er onvoldoende passende ondersteuning is voor een groep jongeren in onze gemeente.
Middels deze pilot wordt een flexibele vorm van ondersteuning geboden, om te voorzien in de
behoefte van deze groep. Jongeren hebben baat bij ondersteuning dicht bij huis en hun netwerk,
in Boekel. Wanneer jongeren nu de juiste ondersteuning krijgen in Boekel, kunnen mogelijk latere
problemen worden voorkomen.
De kosten die gepaard gaan met de pilot zijn sociaal domein breed. Gepoogd wordt om alle
kosten te laten passen binnen de bestaande budgetten.
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd pilotplan: ‘Wonen met ondersteuning’
Inleiding/probleemstelling:
We streven naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Daarbij
hebben we als gemeente een zorgplicht. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het
leveren van ondersteuning aan alle inwoners van Boekel.
Zowel in de regio als vanuit het Dorpsteam komen signalen dat er onvoldoende passende
woon/zorg ondersteuning is voor jongeren. De stap vanuit jeugdhulp naar zelfstandigheid is voor
veel jongeren te groot. Daarnaast zijn er jongeren die nog thuis wonen en de stap naar
zelfstandigheid niet kunnen maken, ook niet met behulp van het eigen netwerk.
Er is een toename van jeugdigen in Beschermd Wonen in de regio, als gevolg van ontbrekende
alternatieve en passende (woon)voorzieningen. Een deel van deze jeugdigen hoort niet in deze
woonvorm thuis, maar komt hier toch terecht door gebrek aan alternatieven.
Het Dorpsteam signaleert dat er ook in Boekel veel jongeren zijn waar momenteel geen passende
woon/zorgvorm voor is. Nu al zijn er meerdere casussen waarvoor het Dorpsteam graag de
indicatie ‘Wonen met ondersteuning’ toe zou willen kennen. Het betreft onder andere jongeren die
in hun huidige thuissituatie niet gestimuleerd en uitgedaagd worden en daardoor niet participeren
in de samenleving.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 6 september 2016 heeft de raad ingestemd met het regionaal beleidsplan Beschermd Wonen
2016-2020 van regio Brabant Noordoost-oost vastgesteld met hierin de ambitie dat alle inwoners
de voor hen benodigde ondersteuning op de daarvoor meest geëigende plek krijgen. Beschermd
Wonen is daarin aangewezen als regionale voorziening en Wonen met ondersteuning, als een
lokale verantwoordelijkheid.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt alle inwoners, dus ook jongeren, in Boekel de voor hen benodigde ondersteuning te
bieden. De pilot is ervoor bedoeld om jongeren door te laten stromen naar volledige
zelfstandigheid, waardoor zij kunnen meedoen in onze Boekelse maatschappij.
Keuzemogelijkheden:
Er kan voor gekozen niet in te stemmen met de pilot. Echter blijft dan het probleem bestaan dat er
onvoldoende passende woon/zorgvoorzieningen zijn voor een groeiende doelgroep.
Argumenten:
1.1 We hebben ons gecommitteerd aan de regionale ambitie om alle inwoners ondersteuning te
bieden op de meest geëigende plek.
Op 6 september 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het regionale beleidsplan
Beschermd Wonen 2016-2020, waarin de ambitie geformuleerd is alle inwoners de voor hen
benodigde ondersteuning te bieden op de daarvoor meest geëigende plek. Het is voor jongeren
van belang dat ze mee kunnen doen in onze Boekelse maatschappij. Hierbij hebben ze
ondersteuning nodig, dicht bij huis en hun netwerk, in Boekel.
1.2 In Boekel zijn er jongeren die baat hebben bij een vorm van wonen met ondersteuning.
Het Dorpsteam ziet het aantal hulpvragen onder jongeren toenemen. Vaak is er sprake van
meervoudige problematiek en kan niet volstaan worden met slechts enkele uren ondersteuning
per week. Veel jongeren hebben behoefte aan voldoende ondersteuning, die naar alle
waarschijnlijkheid ook weer afgebouwd kan worden.
1.3 Er is een toename van het aantal jongeren in Beschermd wonen, terwijl deze zorg niet altijd
nodig is.
Er is sprake van een toename van jeugdigen in Beschermd Wonen, als gevolg van ontbrekende
alternatieve en passende (woon)voorzieningen. In principe behoort deze doelgroep niet onder 24uurs toezicht geplaatst te worden, maar er zijn geen tussenvoorzieningen aanwezig in het
aanbod.
Nu komen te veel van deze jongeren in Beschermd Wonen terecht. Als deze zware zorgvorm niet
nodig is, is het een onwenselijke leefomgeving voor jongeren die beïnvloedbaar zijn. Daarbij zijn
de plekken voor Beschermd Wonen schaars en stijgen de kosten onnodig omdat zwaardere zorg
(24-uurs met toezicht) wordt ingezet dan nodig is voor deze jongeren.
1.4 Jongeren die deelnemen aan de pilot krijgen door de pilot de ondersteuning die zij nodig
hebben, dit kan latere problemen voorkomen.
Jongeren die deelnemen aan de pilot krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. Het doel is
dat zij daarna zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Doordat zij nu de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en zelfstandig leren deelnemen in de maatschappij,
kunnen latere problemen mogelijk worden voorkomen. Wanneer problemen worden voorkomen
bestaat de mogelijkheid dat deze jongeren in hun verdere leven minder ondersteuning nodig
hebben. De pilot heeft dus ook een preventieve werking.
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Financiële gevolgen en dekking:
Vanuit onze gemeentelijke zorgplicht zijn wij verantwoordelijk voor het leveren van zorg aan onze
inwoners. Met deze pilot leveren wij zorg aan jongeren in Boekel. Bij de uitvoering van deze pilot
worden diverse kosten gemaakt, sociaal domein breed.
De kosten voor ondersteuning door de zorgaanbieder en de monitoringskosten gemaakt door het
Dorpsteam worden betaald uit de bestaande Wmo budgetten Individuele Ondersteuning,
Uitvoeringskosten Dorpsteam. Het starten van een werk/leertraject wordt betaald vanuit de Pilot
van zorg naar werk of vanuit de participatiewet.
Daarnaast zijn er mogelijk nog andere kosten zoals maatwerkbenodigdheden (denk aan laptop
voor school, wasmachine e.d.). De kosten hiervoor worden mogelijk opgevangen door het sociaal
netwerk. Wanneer dit niet kan bestaat er een mogelijkheid voor bijzondere bijstand.
Gepoogd wordt om de kosten die gemaakt worden tijdens uitvoering van deze pilot te laten
passen binnen de huidige budgetten in het sociaal domein. Mochten er extra middelen nodig zijn,
dan zal aan uw College een nieuw voorstel worden voorgelegd.
Tot slot moet rekening gehouden worden met een decentralisatie van Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang naar de gemeente in 2020. Dit heeft gevolgen voor de financiering van
zowel Beschermd Wonen als Wonen met ondersteuning. Het is nu nog niet bekend hoe het Rijk
de financiële verdeling gaat maken en hoe de gemeenten in de regio Brabant Noordoost invulling
gaan geven aan deze veranderingen.
Risico’s:
Mogelijk verloopt de pilot niet succesvol. De pilot duurt 2 jaar en wordt tussentijds na 1 jaar
geëvalueerd. Bij extreem tegenvallende resultaten kan ervoor worden gekozen de pilot vroegtijdig
te beëindigen, daarmee is het risico nihil.
Uitvoering en evaluatie:
De pilot start zo snel mogelijk na goedkeuring van de Raad. Het Dorpsteam evalueert de
individuele trajecten met regelmaat. Een jaar na de start van de pilot vindt een algehele evaluatie
plaats. Hiervan zal de Raad op de hoogte worden gesteld.
Voorstel:
1. In te stemmen met bijgevoegd pilotplan: ‘Wonen met ondersteuning’
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Pilotplan ‘Wonen met Ondersteuning’
2. Raadsbesluit
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