Technische vragen
raadsvergadering 19 december 2019
Instemming ‘Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.’ en
‘Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2020
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Graag de meest recente cijfers die inzicht geven over hoeveel en waar
inwoners van Meierijstad gebruik maken van maatschappelijke opvang en
beschermd wonen. Zijn er vergelijkbare cijfers van 2016 of 2017 of 2018 ?
(om zicht te krijgen op groei)

Hieronder zijn de meest recente cijfers (2018) voor het
gebruik van beschermd wonen Meierijstad te vinden.
Het betreft hier zorg in natura.
 Beschermd wonen All Inclusive (ongescheiden
wonen en hulp): 48
 Beschermd wonen begeleid: 15
 Beschermd wonen thuis (gescheiden wonen
en hulp): 47
Voor 2017 waren de cijfers als volgt: Beschermd
wonen All Inclusive 53 en Beschermd wonen thuis 16.

VVD

1. Is er al iets meer bekend over de doorcentralisatie na 2020?

VVD

2. Na volledige uitnutting van de reserve van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang verrekenen de regiogemeenten mogelijke
tekorten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en
verslavingszorg. Dit kan een financieel risico meebrengen voor individuele
gemeenten.
Hoe groot is dat risico en wat houdt dat in?
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Over de maatschappelijke opvang zijn geen gegevens
beschikbaar per afzonderlijke gemeente. Dit wordt per
2020 wel gemonitord.
Rijk en gemeenten hebben eerder afgesproken dat in
tien jaar tot een gefaseerde invoering van het objectief
verdeelmodel voor beschermd wonen te komen (20222031). Deze termijn van tien jaar wordt ook gesteld om
de doordecentralisatie voor elkaar te krijgen. Vanaf
2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst
objectief verdeeld. Gemeenten werken vanaf 2022
verplicht regionaal samen. De eerste stap hierin is het
opstellen van een regionaal beleidsplan (de
Regiovisie). Later wordt een besluit genomen of ook
MO wordt door gedecentraliseerd, dit moment wordt op
dit moment voorzien in 2026. In 2020 gaan we met alle
regiogemeenten in de Meierij en Bommelerwaard in
gesprek om de toekomstige samenwerking (zowel
inhoudelijk als financieel) vorm te geven.
Deze regeling is in de afgelopen jaren niet in werking
getreden. Op dit moment zijn er nog voldoende
middelen in de reserve beschermd wonen en
maatschappelijke opvang om tegenvallers of het
inspelen op trends en ontwikkelingen op te kunnen
vangen. We zien wel dat de vraag naar Beschermd
Wonen toeneemt en de financiële kaders nog onzeker
zijn voor de toekomst. De regiovisie is naast een
inhoudelijke basis ook de basis om gerichter te werken
op Beschermd Wonen en hierop ook beter te
monitoren.

Hart

1. Er volgt nog een een/meerjarig uitvoeringsprogramma. Hoe gaat u dit
programma opstellen? Welke stappen onderneemt u? Is er, al dan niet op
onderdelen, een datum van publicatie dan wel tijdslijn?

Hart

2. Komt er in het uitvoeringsprogramma aandacht voor zelfstandig wonende
kwetsbare inwoners?

Hart

3. Hoeveel inwoners in de regio maken op dit moment gebruik van diensten
met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang en
aanverwanten taken?
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Het uitvoeringsprogramma is een vertaling van het
‘wat’ (de Regiovisie), naar het ‘hoe’. Hoe gaan we de
ambities van de Regiovisie waarmaken en welke
stappen cq. projecten zetten we hierop op? Momenteel
wordt het uitvoeringsprogramma regionaal uitgewerkt.
Hierbij maken we ook een prioritering van zaken die we
in 2020 gaan aanpakken en zaken die we in de jaren
daarna gaan starten. Eind januari zal dit naar het
portefeuillehouders overleg maatschappelijke zaken
worden gebracht en na goedkeuring in alle colleges
worden vastgesteld.
Het uitvoeringsplan richt zich met name op beschermd
wonen en maatschappelijke opvang. Uiteraard is
preventie ook een onderdeel van de aanpak en het
uitvoeringsplan. Hierbij richten wij ons zeker ook op de
zelfstandig wonende kwetsbare inwoners.
Monitoring van beschermd wonen laten de volgende
cijfers zien:

Voor maatschappelijke opvang zijn de volgende cijfers
bekend:

Zaaknummer 1948287256

Pagina 4 van 4

datum 27 november 2019

