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Wat adviseer je te besluiten?
1.

Het regionaal koersdocument ‘Opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een
psychische kwetsbaarheid’ vast te stellen;

2.

Kennis te nemen met de wijze waarop de adviezen van de ASD’s uit de regio zijn verwerkt in
het koersdocument;

3.

Het regionaal koersdocument ‘Opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een
psychische kwetsbaarheid’ ter informatie voor te leggen aan de raad.

Wat is de aanleiding voor dit advies?


Gemeenten zijn op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners
met een psychische kwetsbaarheid. Het landelijk beleid vraagt om een transformatie van
bestaande

voorzieningen

waarbij

het

opvangen,

ondersteunen

en

beschermen

van

kwetsbare inwoners midden in de samenleving plaatsvindt in diverse woonvarianten.


Om deze beweging te maken decentraliseert het Rijk beschermd wonen per 2022 door naar
gemeenten. Centrumgemeenten hebben de opdracht om samen met de regio een regioplan
op te stellen.



Het Regionaal Koersdocument is opgesteld om de nieuwe regionale, inhoudelijke koers te
bepalen voor het transformeren van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en
bemoeizorg in de regio Noordoost-Brabant Oost.

Aan welke opdracht draagt dit advies bij?


De landelijke transformatie opgave Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.



Uitvoering van de Wmo zoals beschreven in het regionaal Beleidskader WMO 2020-2023.

Welk resultaat willen we bereiken?
1.1 We willen passende opvang-en ondersteuningsvarianten voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid in de regio;
1.2 De transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang waarbij een deel van deze
voorzieningen worden omgevormd naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding;
1.3 Regionale afspraken in het kader van de doordecentralisatie van beschermd wonen. Wat doen
we lokaal en wat doen we regionaal?
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1.4 Regionale afspraken met zorgkantoor en zorgverzekeraars over maatregelen die nodig zijn in het
zorglandschap voor psychisch kwetsbare inwoners.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1

We geven uitvoering aan de landelijke opdracht om tot een regioplan te komen.
Alle centrumgemeenten hebben de opdracht gekregen om samen met de gemeenten in de
regio een regioplan te maken waarin beschreven wordt hoe de samenwerking er vanaf 2020
uit gaat ziet op de dossier beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

1.2

Het koersdocument geeft richting om de vraagstukken die op ons afkomen met betrekking
tot psychisch kwetsbare inwoners goed op te pakken.

1.3

We komen tot een meer persoonsgerichte aanpak voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid.
Deze nieuwe aanpak is vanuit het cliëntperspectief geschreven. Hierbij is uitgegaan van de
vraag: wat heeft de inwoner met een psychische kwetsbaarheid nodig om zo veel mogelijk
een zelfstandig bestaan te leiden en mee te kunnen.

1.4

Met het koersdocument geven we uitvoering aan de transformatie in het sociaal domein.
We zetten in op doen wat nodig is voor herstel van de inwoner met zo nabij en licht
mogelijke ondersteuning.

1.5

Alle Adviesraden Sociaal Domein hebben positief geadviseerd op het Regionaal
Koersdocument en onderschrijven de koers.

1.6

Het koersdocument is in samenwerking met zorgaanbieders, ASD’s en cliëntenraden
opgesteld.
Dit leidt er toe dat er breed draagvlak is in het veld voor de uitvoering van het
koersdocument.

Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s?
1.1

Lokale Wmo budgetten van gemeenten in de regio staan onder druk.
Dit vormt een risico voor de uitvoering van pijler 1. Een gunstige ontwikkeling is dat
gemeenten vanaf 2019 structureel budget ontvangen voor de ambulantisering van de GGZ.
Hiernaast is het de bedoeling dat een deel van de regionale budgetten verschuift naar lokale
gemeenten om de lokale opdrachten voor deze doelgroep uit te voeren.

1.2

De transformatie van het huidige beleid naar de nieuwe situatie kan frictiekosten met zich
meebrengen.
Hiervoor worden de reserves beschermd wonen van de afgelopen jaren ingezet.

1.3

Effect van transformatieopgave is dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de zorg en
ondersteuning zo veel mogelijk thuis en in de directe omgeving (de wijk) krijgen
aangeboden. Dit bevordert normalisatie en inclusie, maar vraagt ook veel van buurten en
sociale voorzieningen.
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Een belangrijk aandachtspunt is dat de randvoorwaarden in de wijk voor de uitstroom uit
zorg en opvang op orde zijn, zodat de uitstroom voor alle betrokkenen succesvol kan
verlopen.
1.4

Voor een goede uitvoering van het gemeentelijk opvang-en ondersteuningsaanbod voor
inwoners met een psychische kwetsbaarheid zijn we afhankelijk van de samenwerking met
GGZ aanbieders en zorgverzekeraars.
Psychisch kwetsbare inwoners die gebruik maken van het gemeentelijk opvang-en
ondersteuningsaanbod hebben vaak ook behandeling nodig. De specialistische GGZ staat
onder druk. Om deze reden is één van de pijlers gericht op de samenwerking met onder
andere GGZ instellingen en de zorgverzekeraars.

Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De uitvoering van de regionale taken zoals beschreven in het koersdocument vraagt voor nu geen
extra middelen. De reserve beschermd wonen en de regionale budgetten zijn voldoende. In het
uitvoeringsplan werken we nader uit wat de consequenties zijn van pijler 1 voor gemeenten.
b. Privacy
Nvt.
c. Communicatie
Na vaststelling wordt het document gedeeld met samenwerkingspartners. Hiernaast wordt er op
advies van clientenraden en ASD’s ook een publieksversie gemaakt.
d. Uitvoering
De komende maanden wordt het koersdocument uitgewerkt en wordt er een uitvoeringsplan 20202022 opgesteld. Het uitvoeringsplan wordt in het voorjaar van 2020 voor besluitvorming voorgelegd
aan de colleges van B&W.
e. Overlegd met
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Landelijk projectleider meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang



Regionaal ambtelijk overleg Beschermd Wonen



Regionale POHO Wmo



Zorgaanbieders Wmo



Overlegtafel WMO



ASD’s



Cliëntenraden

Bijlagen:
1. Regionaal Koersdocument opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid
2. Samenvatting adviezen ASD’s met reactie
Samenvatting
Gemeenten in de regio Noordoost-Brabant Oost hebben een nieuwe regionale koers uitgewerkt voor
de opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Deze nieuwe
inhoudelijke koers richt zich op de integrale doorontwikkeling van onder andere beschermd wonen,
maatschappelijke opvang en bemoeizorg vanuit het perspectief van de inwoner met een psychische
kwetsbaarheid. Gemeenten in de regio Noordoost-Brabant Oost willen komen tot meer
persoonsgerichte opvang, zorg en ondersteuning. In lijn met landelijk beleid is het streven hierbij
dat mensen met een psychische kwetsbaarheid een stabiele woonplek hebben in de wijk, midden in
de samenleving, met passende zorg en ondersteuning nabij georganiseerd. 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 regionaal een palet van specialistische opvang- en
ondersteuningsvarianten voor psychisch kwetsbare inwoners.

3.

Gemeenten versterken vanuit hun regierol de regionale samenwerking met onder andere
zorgverzekeraars, zorgkantoor en GGZ aanbieders.

4.

Gemeenten organiseren een lerende aanpak.

Deze vier pijlers worden de komende maanden verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor de
periode 2020-2022.
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