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Inleiding
Gemeenten staan voor de opgave om Beschermd wonen toekomstbestendig te organiseren
en inhoudelijk door te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt verlegd van de
centrumgemeenten naar alle gemeenten.
Helmond is op dit moment nog centrumgemeente voor de 5 Peelgemeenten.
Daarnaast worden de financiële middelen voor de uitvoering van beschermd wonen (naar
verwachting) per 2022 stapsgewijs over alle gemeenten verdeeld. Dit proces heeft een
doorlooptijd van 10 jaar. In deze periode zijn gemeenten verplicht regionaal samen te
werken.
Om deze doorontwikkeling en doordecentralisatie te monitoren, is door de VNG afgesproken
dat elke regio een Regioplan maakt. Hierin wordt beschreven wat de inhoudelijke visie op
Beschermd wonen is, en hoe samengewerkt wordt binnen de regio.
Regioplan Beschermd wonen voor de Peelregio
De Peelregionale visie op de doorontwikkeling van Beschermd wonen en de samenwerking
tussen de 6 gemeenten staat beschreven in het Regioplan ‘Doorontwikkeling Beschermd
wonen in de Peelregio: Inclusie Centraal”.
Hierin houden we vast aan ons aanbod op maat, en ontwikkelen de ondersteuning door
vanuit sociale inclusie. Hierbij is het bieden van voldoende passende woonruimte voor de
doelgroep Beschermd wonen een randvoorwaarde.
We werken samen aan de inhoudelijke doorontwikkeling, met als doel het versterken van de
beoogde beweging van intramuraal naar ambulante begeleiding, en waar kan de afschaling
naar reguliere Wmo begeleiding in de lokale gemeenten.
Ook verbeteren we de monitoring, evalueren regelmatig de koers en de samenwerking, en
kopen we samen de noodzakelijke ondersteuning in.
Om een inhoudelijke doorontwikkeling te realiseren is een goede samenwerking tussen de 6
gemeenten nodig. Dit is ook belangrijk vanwege de complexiteit van de doelgroep en door
het benodigde schaalniveau voor bepaalde (verblijfs-) voorzieningen.
Daarnaast kent de decentralisatie Beschermd wonen nog een groot aantal onzekerheden;
 Met ingang van 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor cliënten
met psychische problematiek. Naar verwachting zal een deel van de cliënten
beschermd wonen uitstromen naar de Wlz. Op dit moment is het nog onduidelijk
hoeveel cliënten dat zijn, en welk budget hiervoor uitgenomen wordt.
 Op dit moment krijgt Helmond als centrumgemeente een budget voor de uitvoering
van beschermd wonen op basis van een historisch verdeelmodel. Dat betekent dat de
ontvangen middelen gebaseerd zijn op historische gegevens. Dit wordt geleidelijk



aangepast naar een objectief verdeelmodel over alle gemeenten. Wat dit concreet
betekent voor de rijksbijdrage is nog niet bekend.
De herverdeling van de rijksbijdrage van centrumgemeenten naar alle 355 gemeenten
zal over een periode van 10 jaar doorgevoerd worden. Bestaande cliënten blijven
onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten, en nieuwe cliënten vallen per
2022 onder verantwoordelijkheid van de gemeente van herkomst. Hoe deze
herverdeling gaat lopen is nog niet bekend. Naar verwachting zal dat niet in hetzelfde
tempo gaan als de feitelijke uitvoering, waardoor er de komende 10 jaar een hoog
risico is van onbalans tussen de financiële middelen en de feitelijke zorgkosten voor
de individuele gemeenten.

Op basis van de inhoudelijke visie op beschermd wonen, de verplichte regionale
samenwerking, alle (financiële) onzekerheid en de beperkte doelgroep, is besloten de huidige
situatie van Beschermd wonen te handhaven.
Wat betekent handhaving van de huidige situatie voor de uitvoering?
Dit betekent concreet dat de uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis bij
Helmond belegd blijft. Twee toegangsmedewerkers vanuit de Peelgemeenten gaan het
toegangsteam Beschermd wonen/Beschermd thuis versterken in de verbinding met de lokale
structuur van de vijf peelgemeenten. De inzet van de toegangsmedewerkers Peelgemeenten
kan gerealiseerd worden binnen het huidige uitvoeringsbudget Beschermd wonen.
Vervolg
Dit jaar stellen we een Uitvoeringsplan op waarin we afspreken welke stappen we moeten
zetten om onze inhoudelijke doelen te bereiken. Bij het opstellen betrekken we (naasten van)
cliënten en ervaringsdeskundigen Beschermd wonen.
Om de organisatorische, financiële en juridische afspraken te borgen, stellen we een
Dienstverleningsovereenkomst op voor Helmond en de GR Peelgemeenten. Hiermee
scheppen we duidelijkheid in ieders taken en verantwoordelijkheden, en formaliseren we de
huidige samenwerking tussen de 6 gemeenten.
De verwachting is dat er de komende jaren meer inzicht komt in de gevolgen van de
decentralisatie Beschermd wonen, en de daarvoor beschikbare budgetten. Ook zal het rijk
medio 2023 een keuze maken over een eventuele decentralisatie Maatschappelijke opvang.
Wanneer dit inzicht komt, informeren we u hierover.
Bijlagen
-regioplan doorontwikkeling beschermd wonen
-bijlage bij regioplan: analyse beschermd wonen en maatschappelijke opvang
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