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Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Het besluit van het college om het Regionale uitvoeringsprogramma beschermd wonen en
maatschappelijke opvang 2020 e.v. vast te stellen.
Aanleiding
Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de regiovisie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang 2020 en verder vastgesteld, die betrekking heeft op de regio Meierij en
Bommelerwaard (Boxtel, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Maasdriel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel,
Vught en Zaltbommel). De regiovisie is de basis voor de verdere projecten die we in de regio gaan
vormgeven.
Het uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de regiovisie en geeft aan wat we in
2020 - 2023 concreet gaan doen op een aantal thema's (zoals: de inkoop vanaf 2021 en de
doordecentralisatie per 2022).
Deze raadsinformatiebrief geeft een overzicht van de belangrijkste projecten in 2020 en de totale
kosten hiervan. Per project geven we een korte toelichting, inclusief beoogd eindresultaat.
Kernboodschap
Deze raadsinformatiebrief geeft een overzicht van de belangrijkste projecten in 2020 en de totale
kosten hiervan. Per project geven we een korte toelichting, inclusief beoogd eindresultaat.
Thema Preventie
Integrale aanpak preventie en inzet ervaringsdeskundigheid
Momenteel zetten we verschillende maatregelen en subsidies in om te voorkomen dat mensen
ernstig(er) in de problemen komen (psychische problematiek, verslaving, dakloosheid). We willen
deze maatregelen echter gerichter gaan inzetten. In 2020 gaan we helder afbakenen wat wij
precies onder preventie verstaan, wat we hiermee willen bereiken en welke maatregelen we
hiervoor vanaf 2021 willen inzetten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het bereik van de

maatregelen en de subsidieregeling op het gebied van preventie en de inzet van
ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de inwoners van Meierijstad.
Samenwerking zorgverzekeraars
Gemeenten en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk van VWS de opdracht gekregen om op
regionaal niveau een gezamenlijke werkagenda te maken rond de thema’s preventie, ouderen en
GGZ. Het doel is om in 2020 in de regio Noord-Oost Brabant te komen tot structurele
samenwerkingsafspraken op deze thema’s.
Thema Preventie
Thema Toegang
Toegang maatschappelijke opvang
Vanaf 2019 heeft het gemeentelijk Netwerk Opvang en Wonen een rol bij het verlenen van
toegang tot een aantal opvangvoorzieningen (de 24-uursvoorziening en de jongerenopvang). Dit
heeft als voordeel dat er aan de ‘voorkant’ samen met MO, Novadic Kentron, Springplank073 en
de woningbouwcorporaties wordt bezien wat de meest geschikte (opvang)plek is. Deze werkwijze
is succesvol: er is een afname van wachtlijsten en cliënten zitten sneller op de juiste plek.
We willen deze werkwijze in 2020 dan ook gaan uitbreiden en verscherpen. Alle inwoners die zich
melden bij de maatschappelijke opvang zullen besproken worden en naar een juiste (opvang) plek
verwezen worden.
Thema Aanbod
Transformatie maatschappelijke opvang
Transformatie van de maatschappelijke opvang is nodig, onder andere om de kwaliteit van de
opvang te verbeteren, de doorstroomtijd bij opvangvoorzieningen te verkorten en efficiëntere
opvang te bieden die afgestemd is op de vraag. Ook willen we de opvang uiterlijk in 2024
uitvoeren binnen Rijksbudget. We gaan daarom inzetten op:
1. Samenvoegen van de nachtopvang
Momenteel zijn er op twee locaties in 's-Hertogenbosch dag- en nachtopvang, aan twee
verschillende doelgroepen: mensen met en zonder (drugs)verslaving. Door de locaties samen te
voegen kunnen we efficiënter opvang bieden. In 2020 maken de maatschappelijke
opvangpartners een plan van aanpak.
2. Herzien van de voorzieningen op langere termijn
Vraag en aanbod in de maatschappelijke opvang sluiten niet meer goed op elkaar aan. Zo zien
we de vraag naar opvang voor jongeren van 18-23 jaar en voor gezinnen met kinderen toenemen.
In 2020 gaan we onderzoeken hoe we vraag en aanbod beter op elkaar aan kunnen laten sluiten
en maken we ook hiervoor samen met onze partners een plan van aanpak.
3. Uitbreiden van de kleinschalige opvang
De huidige opvang is grootschalig, met weinig ruimte voor privacy en alle voorzieningen zijn
geconcentreerd in 's-Hertogenbosch. Omdat herstel voorspoediger verloopt bij kleinschaliger
voorzieningen in de eigen omgeving, gaan we hier op inzetten. In 2020 starten we met het
vormgeven van dit concept, maken we eerste afspraken met de regio en voeren we een pilot uit in
Zaltbommel.
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Ook lokaal zullen we de transformatie moeten vertalen. De gemeente Meierijstad zal dat doen in
lijn met de hierboven beschreven uitgangspunten en in gezamenlijkheid met onze (lokale)
partners. Hierbij houden wij rekening met de leefbaarheid in de wijken en realiseren wij ons dat de
belasting van de inwoners en de wijken niet uit het oog mag worden verloren. De adviesraad heeft
hier in hun advies op de regiovisie ook aandacht voor gevraagd.
Voorziening langdurig verblijf
In het huidige aanbod ontbreekt een plek waar mensen met psychiatrische problematiek en
zonder uitzicht op herstel, langdurig terecht kunnen voor stabilisatie van hun situatie. Dit vraagt
om een rustige, prikkelarme omgeving, In 2019 zijn de voorbereidingen voor een dergelijke
voorziening gestart. Het streven is om hiermee daadwerkelijk starten in 2020 en het aanbod te
borgen in de inkoop 2021.
Housing First
Housing First is een methode waarbij mensen die langdurig dakloos zijn, eerst een woning krijgen
aangeboden om vanuit daar invulling te geven aan hun herstel. In 2019 zijn de voorbereidingen
gestart voor een pilot waarbij 20 mensen op deze manier geholpen worden. In 2020 gaan we
deze pilot uitvoeren en zorgen we ervoor dat de methodiek meegenomen wordt bij de inkoop
2021.
Tweede Hostel
De voorbereidingen voor de realisatie van een tweede hostel lopen al geruime tijd. In 2019 is
definitief besloten een hostel te realiseren aan de Zuiderparkweg in ’s-Hertogenbosch. Daartoe is
een ruimtelijke procedure gestart. In 2020 zullen we de ruimtelijke procedure en de
voorbereidingen voor de bouw verder begeleiden.
Safehouse
Er is een groeiende vraag naar plekken voor mensen die in een kliniek zijn behandeld voor hun
verslaving maar nog niet stabiel genoeg zijn om terug te keren naar hun oude leefomgeving. Voor
deze mensen kan een 'safe house' een passende oplossing bieden. In 2020 financieren we 5
plekken en onderzoeken of en hoe we hier in 2021 verder vorm aan willen geven.
Taskforce wonen
De landelijke toename van het aantal dak- en thuislozen van de afgelopen jaren komt door het
ontbreken van voldoende woningen. Dit is dé grote opgave voor de komende jaren. Het is heel
belangrijk dat er voldoende woonruimte is voor mensen die ‘uitstromen uit zorg’ en voor mensen
die nu in opvangvoorzieningen zitten maar eigenlijk zelfstandig kunnen wonen. Om oplossingen te
vinden voor de groeiende vraag naar woningen voor deze doelgroep, gaat er een ‘regionale
taskforce’ aan de slag die samen met corporaties en zorgaanbieders beter zicht wil krijgen op de
vraag en die verschillende oplossingsrichtingen zal ontwikkelen.
Een eerste stap is het aanstellen van een woonmakelaar, die - naast de woningen die door
corporaties beschikbaar gesteld worden voor o.a. urgentieplus- ook andere kanalen zal aanboren
om dreigend daklozen, snel aan vervangende woonruimte te helpen.

Thema Thuis in de wijk
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Toenemende kwetsbaarheid in de wijk
We zien (met name in wijken met veel sociale huurwoningen) een toename van kwetsbare
mensen in de wijk. Samen met huurders, corporaties en zorgpartijen gaan we onderzoeken hoe
we hier beter mee om kunnen gaan vanuit het perspectief van de wijkbewoner die zich zorgen
maakt over de leefbaarheid in de buurt. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om dit vraagstuk te
sturen via spreiding of concentratie in (geclusterde) kleinschalige nieuwe woonvormen? We
starten in 2020 met het organiseren van een expertmeeting en maken op basis daarvan een plan
van aanpak. Deze aanpak raakt niet alleen het sociaal domein, maar gaat ook over fysieke -en
veiligheidsaspecten in een wijk. Dit thema sluit aan bij het advies van de adviesraad op de
regiovisie. Lokaal zijn we ook in overleg met onze partners, waaronder de
woningbouwcorporaties, om invulling te geven aan de uitdagingen rondom wonen en
kwetsbaarheid in de wijk. Hiertoe onderzoeken we onder meer de behoefte aan en mogelijkheden
van experimentele woonvormen voor ons meest kwetsbare inwoners. Op het gebied van
inloopvoorzieningen en daginvulling onderzoeken we o.a. de behoeften van onze inwoners.

Thema Inkoop en financiën
Inkoop maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2021, bemoeizorg en Wvggz
Omdat de huidige contracten met de zorgaanbieders aflopen per 1 januari 2021, dient de regio
nieuwe contractafspraken te maken met de zorgaanbieders, binnen de financiële kaders. Hiervoor
lopen in 2020 de inkoopprocedures. Dit zal leiden tot nieuwe contracten vanaf 2021.
Doordecentralisatie Beschermd wonen
Vanaf 2022 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het beleid en de financiën van
beschermd wonen. Dit betekent niet dat de regionale samenwerking dan stopt: het blijft belangrijk
om regionaal te doen wat moet en lokaal te doen wat kan. Hiervoor stellen we een regionaal plan
op, waarin samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeenten worden
vastgelegd. De decentralisatie zal lokaal ook zijn beslag moeten krijgen. Lokaal zullen wij in lijn
met de doorcentralisatie en regionale ontwikkelingen invulling geven aan de decentralisatie
waarbij we o.a. rekening houden met de kwetsbaarheid in en van de wijken in Meierijstad.
Van WMO naar Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Vanaf 2021 kunnen mensen met een chronische psychische kwetsbaarheid, die nu nog in de
Wmo of Zvw zitten, voor WLZ in aanmerking komen. Op basis van landelijke cijfers en
gesprekken met aanbieders verwachten we dat in 2021 circa 200 mensen (regionaal) vanuit de
Wmo beschermd wonen zullen overgaan naar de WLZ. Dit betekent ook dat een deel van de
middelen beschermd wonen overgeheveld wordt naar de WLZ.
De invloed van de gemeente op dit proces is gering, omdat cliënten zelf mogen bepalen of ze een
aanvraag voor de WLZ indienen. We zullen het proces en de financiële gevolgen voor de
gemeenten nauwlettend volgen en bewaken dat er geen inwoners tussen wal en schip vallen.

Thema Sturing
Project Monitoring
Uit de regiovisie blijkt dat er behoefte is aan een stevigere monitoring op de uitvoering van de
ambities, de financiën en het nakomen van de gemaakte afspraken met zorgaanbieders.
Hiertoe ontwikkelen we in 2020 regionaal een dashboard met de benodigde sturingsgegevens.
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Het regionale dashboard moet aansluiting vinden bij ons lokale dashboard zodat lokaal zicht is op
regionale cijfers en de lokale cijfers input zijn voor de regionale monitor. Hierover worden
afspraken gemaakt.
Project deskundigheidsbevordering
We vinden het belangrijk dat alle lokale en regionale samenwerkingspartners een goed beeld
hebben van de ontwikkelingen bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarom
organiseren we ook in 2020 een regionale bijeenkomst om de vorderingen te evalueren en te
bezien of we nog op de goede weg zitten. Ook inventariseren we bij welke thema's behoefte is
aan kennisuitwisseling en stellen we hiertoe een programma op.
Kosten uitvoeringsprogramma 2020
Toegang
Aanbod wonen, zorg en ondersteuning
Thuis in de wijk
Inkoop en financiën
Sturing
Regulier aanbod
Incidenteel maatwerk / oplossen knelpunten
Subsidieregelingen
Centrumfunctie ’s-Hertogenbosch
TOTALE KOSTEN

20.000
1.207.917
10.000
55.000
70.000
29.000
360.000
200.000
500.000
2.451.917

*Geen kosten voor preventie opgenomen, omdat deze projecten binnen de bestaande capaciteit passen

De kosten voor het uitvoeringsprogramma financieren we uit de middelen die het Rijk beschikbaar
stelt voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Meerjarenperspectief 2020-2023
Het financieel meerjarenperspectief is gebaseerd op kaders en gegevens die nu bekend zijn,
zoals het objectief verdeelmodel, de doordecentralisatie en de uitname voor de overheveling van
cliënten vanuit de Wmo naar de Wet langdurige zorg. Bij ongewijzigd beleid zal de regio, op basis
van de kennis van nu, vanaf 2023 een mogelijk tekort hebben, dat niet langer opgevangen kan
worden uit de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarom zijn de
diverse projecten uit het uitvoeringsprogramma (zoals inkoop 2021) ook gericht op het
terugdringen van de uitgaven.
We zullen de financiële effecten van het beleid en externe landelijke ontwikkelingen (zoals
overgang Wmo naar Wlz) nauwlettend volgen en u daarover informeren.
Communicatie
Door de regiogemeenten zullen de acties uit het uitvoeringsprogramma worden besproken met
betrokken partners en verder worden ontwikkeld en/of uitgevoerd. Over diverse afzonderlijke
thema’s of acties uit het uitvoeringsprogramma wordt mogelijk afzonderlijk gecommuniceerd. Het
vaststellen van het regionale uitvoeringsplan zal worden besproken in het persgesprek van
Meierijstad.
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Participatie
De Regiovisie is ontwikkeld na een evaluatie én na het horen van vele betrokkenen. Meer dan
honderd mensen werkten eraan mee: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, partners
uit het werkveld, beleidsmedewerkers uit de regio, adviesraden en bestuurders. Over het
uitvoeringsprogramma, daar het een concretisering van de regiovisie is, is niet afzonderlijk nog
een participatieproces gelopen.
Duurzaamheid
Het gezamenlijk optrekken met regiogemeenten middels de samenwerkingsovereenkomst, het
formuleren van een gedeelde regiovisie en een (lokale) vertaling op uitvoeringsniveau draagt bij
aan het (duurzaam) welbevinden van onze inwoners.
Financiën
In het uitvoeringsprogramma 2020-2023 zijn de kosten opgenomen voor het uitvoeringsbudget
2020. Voor het uitvoeringsprogramma is een totaalbudget van afgerond € 2.452.000 nodig.
Het uitvoeringsbudget is onderdeel van de totale kosten voor beschermd wonen/maatschappelijke
opvang (2020: afgerond 37 miljoen). Deze kosten worden betaald uit de Rijksmiddelen die de
centrumgemeente ontvangt. In de basis zijn er voor Meierijstad dus geen kosten verbonden aan
het uitvoeringsprogramma.
Planning
Na besluiten van alle colleges uit de regio zal (verder) uitvoering worden gegeven aan de diverse
thema’s zoals beschreven in het uitvoeringsplan.
Bijlage(n)
1. Uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020-2023
Ter inzage documenten
-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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