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Aan de Raad,
1.

Onderwerp
Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020

2.

Voorstel
De regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 vast te
stellen.

3.

Inleiding
Huidige Rijswijkse situatie

De taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen vindt voor Rijswijk plaats vanuit
de centrumgemeente Den Haag. Deze gemeente ontvangt daarvoor ook de financiële
middelen van het rijk. Den Haag houdt daarvoor ook voorzieningen in stand in de regio. In
Rijswijk hebben wij geen daklozenopvang, dit vindt voor ons plaats in Den Haag. We
hebben wel voorzieningen op het gebied van beschermd wonen. Regionaal Instituut voor
Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is op dit moment de aanbieder van deze
voorzieningen. Beschermd wonen vindt op dit moment plaats aan de Sammersweg en aan
de Jan Thijssenkade.
Ontwikkelingen die hebben geleid tot een regionale visie
Eind 2015 is door de landelijke commissie Toekomst beschermd wonen advies uitgebracht
inzake de toekomst van beschermd wonen in relatie tot de maatschappelijke opvang en
andere gemeentelijke taken. De commissie maakt sociale inclusie van cliënten tot
uitgangspunt én opgave voor de toekomst: cliënten maken zoveel mogelijk deel uit van het
gewone maatschappelijke verkeer. Meer dan nu dient beschermd wonen gericht te zijn op
herstel en maatschappelijke participatie. Naar aanleiding van bovenstaande is, conform de
bestuurlijke afspraak die gemaakt is tussen het Rijk/VWS en VNG, bijgevoegde regiovisie
opgesteld. De beleidsvisie is geschreven vanuit de regionale afspraak ‘lokaal tenzij, …’
waarbij de regiogemeenten afzonderlijk verantwoording nemen voor de uitwerking van de
visie. Naast de verantwoordelijkheid die iedere gemeente heeft voor de eigen inwoners, zijn
er opgaven die op regionaal niveau moeten worden uitgewerkt of waarbij regionale
afstemming wenselijk kan zijn. In het proces van omvorming hebben we te maken met
onzekerheden zoals onduidelijkheid of de wet langdurige zorg opengesteld wordt voor een
deel van de cliënten beschermd wonen en is de overheveling van financiële middelen naar
de afzonderlijke gemeenten pas in 2020 aan de orde. Dit maakt dat in deze visie een
onderscheid gemaakt wordt in de periode 2018-2020 en de periode vanaf 2020. De
adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk heeft in zijn vergadering positief
geadviseerd op de regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
2018-2020.
4.

Beoogd effect
Vanaf 2020 zal de omzetting van (een deel van) de bestaande intramurale (24/7)
voorzieningen naar gevarieerde woonvormen midden in de samenleving (de
ambulantisering) ingezet kunnen worden. De lokale zorg- en ondersteuningsstructuren
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hebben dan immers hun vorm gekregen.
5.

Argumenten
De centrumgemeente Den Haag en de vier regiogemeenten, waaronder Rijswijk,
onderschrijven de visie van de landelijke commissie Toekomst beschermd wonen zoals
verwoord in de inleiding. Om deze visie te verwezenlijken is het noodzakelijk om in 2018 en
2019 het nodige voorwerk te doen en de lokale ketens aan te passen.

6.

Kanttekeningen
In paragraaf 2.3. tweede alinea wordt het aantal cliënten met overgangsrecht voor de jaren
2017, 2018 en 2019 benoemd. Dit betreft geen cliënten die nog overkomen naar de Wmo,
maar cliënten die in 2015 al zijn overgekomen vanuit de AWBZ naar de Wmo. Voor deze
cliënten gold een overgangsrecht van maximaal vijf jaar. Betreffende cliënten hadden
hierdoor de garantie dat hun indicatie beschermd wonen voor bepaalde tijd gehandhaafd
bleef. Deze groep cliënten ontvangt dus al zorg vanuit de Wmo. Zij zullen echter de
komende jaren voor het eerst gezien worden voor een herindicatie.

7.

Financiën
De nu bestaande (doel)uitkeringen beschermd wonen en maatschappelijke opvang zullen
opgaan in een nieuw in te richten, objectief verdeelmodel Wmo. De uitgangspunten die bij
de landelijke verdeling van middelen gehanteerd gaan worden zijn nog onbekend. Over de
effecten van het nieuwe landelijke verdeelmodel op de overheveling van de middelen
beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar alle gemeenten per 2020 is dus nog
niets te zeggen. De regionale beleidsvisie behoeft dan ook een vaststelling onder
voorbehoud met betrekking tot de financiering na 2020.

8.

Vervolg
Er wordt een regionaal afgestemde werkagenda opgesteld voor hetgeen in 2018 en 2019
moet worden bereikt om de visie te verwezenlijken.

9.

Communicatie
n.v.t.

10.

Bijlagen
1. Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 12 december 2017
Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders
d.d. 31 oktober 2017, nr. 17 049

BESLUIT:
De regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 vast te stellen.
Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van
12 december 2017
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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