'Was – wordt lijst' Verordening beschermd wonen en opvang gemeente
Sliedrecht 2017
Inleiding
Binnen de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken we samen met
cliënten(vertegenwoordigers) en de zorgaanbieders aan de transformatie van beschermd wonen en
opvang met als belangrijkste pijlers normalisering, participatie, persoonsgerichte aanpak, stijging
van zelfredzaamheid en aansluiting op de lokale situatie.
Deze transformatie vindt stapsgewijs plaats: in 2016 is een start gemaakt met de invoering van 3
arrangementen voor beschermd wonen en opvang (licht, midden, zwaar), het verplicht stellen van
een ondersteuningsplan, en het aanscherpen van de criteria voor het Persoonsgebonden Budget
(PGB).
Vanaf juni 2017 wordt de transformatie verder doorgevoerd: we gaan kleinschaligere woonvormen
faciliteren waarvoor nieuwe arrangementen zijn ontwikkeld. We gaan ook de uitstroom bevorderen
door cliënten die weer thuis gaan wonen intensievere begeleiding aan huis te bieden. Daarnaast
zijn we eind 2016 de pilot Beschermd thuis gestart. De verwachting is dat in de toekomst een groot
deel van de cliënten niet meer in een intramurale voorziening wordt geholpen maar thuis, zorg op
maat ontvangt met ondersteuning door de lokale sociale infrastructuur.
Een andere ontwikkeling die per 1 juni 2017 wordt ingevoerd is dat dagbesteding uit het BW
arrangement gaat en apart wordt geïndiceerd. Dit betekent dat de cliënt zijn dagbesteding bij een
andere aanbieder dan zijn BW-aanbieder kan hebben. Dit vergroot de keuzemogelijkheden van de
cliënt.
Deze ontwikkelingen zijn "vertaald" in 13 woonvormen (arrangementen) met bijpassende criteria.
Inkoop van deze arrangementen vindt plaats vanaf 1 juni 2017. Met deze grotere variatie aan
woonvormen wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in het transformatieproces. Er kan nu
beter aangesloten worden bij de (ontwikkelings)mogelijkheden en wensen van de cliënten.
Voor de effectuering van de nieuwe arrangementen moet het juridisch kader, bestaande uit onder
andere de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht 2016 worden aangepast.
De belangrijkste wijziging in de verordening
De belangrijkste wijziging in de verordening die ter vaststelling wordt aangeboden is: In de
verordening is de definitie van beschermd wonen aangevuld. Voorheen was alleen sprake van
beschermd wonen wanneer cliënt woonde in een accommodatie van een instelling. Door de
wijziging valt onder beschermd wonen ook het wonen in een wooninitiatief.
De algemene criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen blijven onveranderd;
toegevoegd is de noodzaak dat er toezicht moet zijn (bij het verblijf in een wooninitiatief). Bij het
bepalen van het arrangement gaan extramurale arrangementen voor intramurale arrangementen.
Aan de verordening is een nieuw artikel over dagbesteding toegevoegd. Dit omdat de dagbesteding
uit de indicatie van beschermd wonen gehaald is en voortaan apart geïndiceerd wordt.
Was-wordt lijst per artikel
Om u inzicht te geven in de veranderingen, worden de veranderingen in onderstaand schema
weergeven. Per wijziging wordt aangegeven wat de tekst in de oude verordening was en wat het in
het de nieuwe verordening wordt.
Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen
Het begrip beschermd wonen is aangepast en er zijn drie nieuwe begrippen toegevoegd:
Was
d. beschermd wonen
wonen in een accommodatie van een
instelling met daarbij behorende toezicht en
begeleiding, gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie, het
psychisch en psychosociaal functioneren,

Wordt
d. beschermd wonen
wonen in een accommodatie van een
instelling of een wooninitiatief met het
daarbij behorende toezicht en begeleiding,
gericht op:

stabilisatie van een psychiatrisch
ziektebeeld, het voorkomen van
verwaarlozing of maatschappelijke overlast
of het afwenden van gevaar voor de cliënt
of anderen, bestemd voor personen met
psychische of psychosociale problemen, die
niet in staat zijn zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving;

Dagbesteding, wooninitatief en zelfredzaamheidsmatrix maken geen onderdeel uit van de
definities in artikel 1.1.



het bevorderen van zelfredzaamheid
en participatie, het psychisch en
psychosociaal functioneren en/of

stabilisatie van een psychiatrisch
ziektebeeld en/of

het voorkomen van verwaarlozing of
maatschappelijke overlast en/of

het afwenden van gevaar voor de
cliënt of anderen,
bestemd voor personen met psychische
of psychosociale problemen, die (nog)
niet in staat zijn zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving of
zelfstandig te wonen en die niet in staat
zijn hun ondersteuningsvraag te
formuleren en die niet in staat zijn hun
ondersteuningsvraag uit te stellen;
d. Dagbesteding
een begeleide structurele dagactiviteit met een
welomschreven doel waarbij de cliënt actief
wordt betrokken en die hem zingeving en –
waar mogelijk – perspectief op verbetering van
zijn huidige situatie verleent.
s. wooninitiatief
zelfstandig wonen (in een huurhuis met een
eigen huurovereenkomst of een koophuis) en
zelfstandig wonen met een (huur)contract met
een instelling en zelfstandig (groeps)wonen
met meerdere personen in een huis.
t. zelfredzaamheidsmatrix
instrument waarmee de mate van
zelfredzaamheid van een cliënt wordt bepaald.

Artikel 3.3 Criteria beschermd wonen
Aanpassing van de criteria, om meer recht te doen aan de gewenste transformatie.
Was
De cliënt kan in aanmerking komen voor
beschermd wonen, indien hij, onverminderd de
in de wet en in artikel 3.2 van deze
verordening genoemde criteria, voldoet aan
alle volgende criteria:
a. Er is noodzaak tot verblijf in een
veilige/beschermde omgeving in een
accommodatie van een instelling, als
onderdeel van de ondersteuningsbehoefte,
met intensieve begeleiding en met het
daarbij behorende toezicht.
b. De cliënt kan onvoldoende beroep doen op
het sociale netwerk.
c. Er is geen inzet van ambulante begeleiding
in de thuissituatie.
d. Er is geen sprake (meer) van klinische
behandeling op grond van de
Zorgverzekeringswet.

Wordt
1. De cliënt kan in aanmerking komen voor
beschermd wonen, indien hij, onverminderd
de in de wet en in artikel 3.2 van deze
verordening genoemde criteria, voldoet aan
alle volgende criteria:
a. Er is noodzaak tot het met (al dan niet
permanent) toezicht verblijven in een
accommodatie van een instelling of een
wooninitiatief;
b. Er is geen sprake (meer) van klinische
behandeling op grond van de
Zorgverzekeringswet.
2. In afwijking van artikel 3.2, eerste lid,
onderdeel b verstrekt het college voor
beschermd wonen een zo licht mogelijk
passende voorziening, eventueel aangevuld
met dagbesteding. Indien meerdere
voorzieningen passen zijn en dezelfde
zwaarte hebben, verstrekt het college de
goedkoopste van de passende
voorzieningen.

3.
Bij het bepalen van het arrangement
beschermd wonen gaan extramurale
arrangementen voor intramurale
arrangementen.
Artikel 3.4 Criteria 24-uurs opvang
In artikel 3.4 vervallen het tweede lid en de aanduiding «1.» voor de tekst van het eerste lid. Dit
omdat het tweede lid voor verwarring kan zorgen. De maximale duur van 1 jaar gold per indicatie.
Dus na een indicatie voor 1 jaar, kon en nieuwe indicatie worden gesteld. Anderzijds hoeft de duur
van een indicatie niet in d verordening te worden geregeld. Ook hier geldt immers dat maatwerk
moet worden geleverd.
In het vernummerde onderdeel g wordt na «20 uur» toegevoegd «per week».

Was

Wordt

1. De cliënt komt in aanmerking voor 24uursopvang, indien hij, onverminderd de in
de wet en de verordening genoemde
criteria, voldoet aan alle volgende criteria:
a. Er is een noodzaak tot verblijf in een
veilige omgeving, als onderdeel van de
ondersteuningsbehoefte, met intensieve
begeleiding.
b. Er is sprake van (dreigende)
uithuiszetting, dakloosheid en/of
thuisloosheid.
c. De cliënt kan onvoldoende beroep doen
op het sociale netwerk.
d. Er is sprake van ernstige problemen op
minimaal drie van de leefgebieden van
de zelfredzaamheidsmatrix.
e. De cliënt verschaft inzicht in zijn
financiële situatie (incl. schulden) en
werkt mee aan het financieel beheer en
oplossen van zijn financiële
problematiek.
f. De cliënt werkt actief mee aan een
hulpverleningstraject.
g. De cliënt heeft een dagbesteding of zet
zich in om minimaal voor 20 uur een
zinvolle dagbesteding te hebben.
2. De cliënt komt maximaal 1 jaar in
aanmerking voor 24-uursopvang.

De cliënt komt in aanmerking voor 24uursopvang, indien hij, onverminderd de in
de wet en de verordening genoemde
criteria, voldoet aan alle volgende criteria:
a. Er is een noodzaak tot verblijf in een
veilige omgeving, als onderdeel van de
ondersteuningsbehoefte, met intensieve
begeleiding.
b. Er is sprake van (dreigende)
uithuiszetting, dakloosheid en/of
thuisloosheid.
c. De cliënt kan onvoldoende beroep doen
op het sociale netwerk.
d. Er is sprake van ernstige problemen op
minimaal drie van de leefgebieden van
de zelfredzaamheidsmatrix.
e. De cliënt verschaft inzicht in zijn
financiële situatie (incl. schulden) en
werkt mee aan het financieel beheer en
oplossen van zijn financiële
problematiek.
f. De cliënt werkt actief mee aan een
hulpverleningstraject.
g. De cliënt heeft een dagbesteding of zet
zich in om minimaal voor 20 uur per
week een zinvolle dagbesteding te
hebben.

Artikel 3.5 Dagbesteding
Na artikel 3.4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, artikel 3.5

Was
<< niet aanwezig >>

Wordt
1. De cliënt kan in aanmerking komen voor
dagbesteding, indien hij, onverminderd de
in de wet en in artikel 3.2 van deze
verordening genoemde criteria, beschikt
over een indicatie voor beschermd wonen.
2. De cliënt als bedoeld in het eerste lid kan in
aanmerking komen voor het vervoer van en
naar de dagbesteding waarbij het vervoer
wordt vergoed van en naar de vanuit het
woonadres van de cliënt dichtstbijzijnd

gelegen locatie waar passende
dagbesteding wordt aangeboden.

Artikel 4.1 Criteria persoonsgebonden budget
De onderdelen h tot en met k komen te vervallen, onder vernummering van de onderdelen l tot en
met n tot h tot en met j.
Was
Het college weigert de verlening van een
persoonsgebonden budget:
a. indien de cliënt het door het college
vastgestelde budgetplan niet heeft
overgelegd of onvolledig ingevuld heeft
overgelegd;
b. indien de cliënt weigert het budgetplan
desgevraagd met het college te bespreken
of, na voor een gesprek daarover te zijn
opgeroepen, zonder geldige reden niet
verschijnt;
c. indien de cliënt surseance van betaling
heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
d. indien ten aanzien van de cliënt de
schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen van toepassing is verklaard, dan
wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is
ingediend;
e. indien de cliënt zich niet heeft gehouden
aan bij de verstrekking van een eerder
persoonsgebonden budget opgelegde
verplichtingen;
f. indien het naar het oordeel van het college
onvoldoende aannemelijk is dat met het
persoonsgebonden budget zal worden
voorzien in toereikende ondersteuning van
goede kwaliteit;
g. indien de cliënt naar het oordeel van het
college redelijkerwijs niet in staat kan
worden geacht het persoonsgebonden
budget te beheren, tenzij de cliënt het
beheren laat uitvoeren door een
gemachtigde die:
- niet de natuurlijke persoon is die, via het
persoonsgebonden budget, de
ondersteuning verleent.
- niet werkzaam is bij of via de
rechtspersoon waar de ondersteuning
met het persoonsgebonden budget wordt
betrokken.
- niet de rechtspersoon is, of gelieerd is
aan de rechtspersoon waar
ondersteuning met het
persoonsgebonden budget wordt
betrokken.
h. indien de beperkingen kunnen worden
gecompenseerd met een collectieve
voorziening;
i. indien op voorhand vaststaat dat binnen
korte tijd vervanging van de
maatwerkvoorziening nodig is;

Wordt
Het college weigert de verlening van een
persoonsgebonden budget:
a. indien de cliënt het door het college
vastgestelde budgetplan niet heeft
overgelegd of onvolledig ingevuld heeft
overgelegd;
b. indien de cliënt weigert het budgetplan
desgevraagd met het college te bespreken
of, na voor een gesprek daarover te zijn
opgeroepen, zonder geldige reden niet
verschijnt;
c. indien de cliënt surseance van betaling
heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
d. indien ten aanzien van de cliënt de
schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen van toepassing is verklaard, dan
wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is
ingediend;
e. indien de cliënt zich niet heeft gehouden
aan bij de verstrekking van een eerder
persoonsgebonden budget opgelegde
verplichtingen;
f. indien het naar het oordeel van het college
onvoldoende aannemelijk is dat met het
persoonsgebonden budget zal worden
voorzien in toereikende ondersteuning van
goede kwaliteit;
g. indien de cliënt naar het oordeel van het
college redelijkerwijs niet in staat kan
worden geacht het persoonsgebonden
budget te beheren, tenzij de cliënt het
beheren laat uitvoeren door een
gemachtigde die:
- niet de natuurlijke persoon is die, via het
persoonsgebonden budget, de
ondersteuning verleent.
- niet werkzaam is bij of via de
rechtspersoon waar de ondersteuning
met het persoonsgebonden budget wordt
betrokken.
- niet de rechtspersoon is, of gelieerd is
aan de rechtspersoon waar
ondersteuning met het
persoonsgebonden budget wordt
betrokken.
h. indien sprake is van ondersteuning in een
spoedeisende situatie als bedoeld in artikel
2.3.3 van de wet;
i. voor zover het persoonsgebonden budget is
bestemd voor besteding buiten Nederland;
j. voor zover het persoonsgebonden budget is
bedoeld voor bemiddelingskosten of
begeleidings- of administratiekosten in

j. indien sprake is van vervanging van een
maatwerkvoorziening in natura waarvan de
afschrijftermijn nog niet is verstreken;
k. indien bekend is dat de cliënt op een
zodanige termijn gaat verhuizen dat de
afschrijftermijn van de
maatwerkvoorziening ten tijde daarvan nog
niet zal zijn verstreken;
l. indien sprake is van ondersteuning in een
spoedeisende situatie als bedoeld in artikel
2.3.3 van de wet;
m. voor zover het persoonsgebonden budget is
bestemd voor besteding buiten Nederland;
n. voor zover het persoonsgebonden budget is
bedoeld voor bemiddelingskosten of
begeleidings- of administratiekosten in
verband met het beheren van het
persoonsgebonden budget.

verband met het beheren van het
persoonsgebonden budget.

Artikel 4.2. Hoogte persoonsgebonden budget
Lid 1 wordt nader gespecificeerd.
Was
1. De hoogte van een persoonsgebonden
budget voor beschermd wonen en opvang
wordt, indien sprake is van beschermd
wonen en opvang door professionele
hulpverleners conform de geldende
kwaliteitsstandaarden, bepaald aan de hand
van en op ten hoogste de prijs waarvoor
het college deze beschermd wonen en
opvang heeft gecontracteerd.

Wordt
1. Het college stelt in nadere regels de hoogte
van het persoonsgebonden budget voor
dagbesteding, beschermd wonen en
opvang vast bij dienstverlening door
professionele hulpverleners conform de
geldende kwaliteitsstandaarden vast. Het
college stelt de hoogte van het
persoonsgebonden budget vast aan de
hand van de prijs waarvoor het college
deze dienstverlening heeft gecontracteerd,
met dien verstande dat het college de
overheadkosten die gecontracteerde
aanbieders hebben voor personeel en
materieel buiten beschouwing laat bij het
bepalen van de hoogte van het
persoonsgebonden budget.

Artikel 4.3. Tarief persoonsgebonden budget in sociaal netwerk
Lid 1 wordt nader gespecificeerd.
Was
Het college kan nadere regels stellen over de
voorwaarden betreffende het tarief waaronder
een cliënt de mogelijkheid heeft een
persoonsgebonden budget te besteden bij een
persoon die behoort tot zijn sociale netwerk.

Wordt
Het college stelt in nadere regels de hoogte
van het persoonsgebonden budget voor
dagbesteding, beschermd wonen en opvang
vast bij besteding van het persoonsgebonden
budget bij een persoon die behoort tot zijn
sociale netwerk. Het college stelt de hoogte
van het persoonsgebonden budget vast aan de
hand van de prijs waarvoor het college deze
dienstverlening heeft gecontracteerd, met dien
verstande dat het college overheadkosten voor
personeel en materieel en andere lasten die
professionele aanbieders hebben buiten
beschouwing laat bij het bepalen van de
hoogte van het persoonsgebonden budget.

Artikel 5.1. Maatwerkvoorzieningen
In het vierde lid wordt <<eigen bijdrage>> vervangen door <<bijdrage>>.
Was
1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor
beschermd wonen en 24-uursopvang.
2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening
wordt vastgesteld op het toegestane
maximumbedrag in het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015, met dien verstande dat de
bijdrage niet meer bedraagt dan de
kostprijs.
3. Het college kan nadere regels stellen inzake
de verschuldigdheid, inhoud en hoogte van
de bijdrage.
4. De eigen bijdrage voor 24-uursopvang
wordt vastgesteld en geïnd door de
instelling waar de cliënt verblijft.

Wordt
1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor
beschermd wonen en 24-uursopvang.
2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening
wordt vastgesteld op het toegestane
maximumbedrag in het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015, met dien verstande dat de
bijdrage niet meer bedraagt dan de
kostprijs.
3. Het college kan nadere regels stellen inzake
de verschuldigdheid, inhoud en hoogte van
de bijdrage.
4. De bijdrage voor 24-uursopvang wordt
vastgesteld en geïnd door de instelling waar
de cliënt verblijft.

Artikel 5.2. Algemene voorzieningen
Artikel 5.2 komt te vervallen, onder vernummering van artikel 5.3 tot artikel 5.2.
Was
1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor
crisisopvang.
2. De bijdrage voor crisisopvang wordt
vastgesteld op het toegestane
maximumbedrag in het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015, met dien verstande dat de
bijdrage niet meer bedraagt dan de
kostprijs.
3. Het college kan nadere regels stellen inzake
de verschuldigdheid, inhoud en hoogte van
de bijdrage.

Wordt
<< Is komen te vervallen>>

Artikel 11.3 Overgangsrecht
Het overgangsrecht is aangepast naar de situatie als de nieuwe verordening wordt vastgesteld.
Was
1. De Verordening beschermd wonen en
opvang gemeente Sliedrecht 2015 wordt
ingetrokken met de inwerkingtreding van
deze verordening, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft ten aanzien van een
op grond daarvan genomen besluit totdat
het college, onder intrekking van dit besluit,
een nieuw besluit op grond van deze
verordening heeft genomen.
2. Aanvragen die zijn ingediend vóór
inwerkingtreding van deze verordening en
waarop nog geen besluit is genomen ten
tijde van de inwerkingtreding van deze
verordening, worden afgehandeld op grond
van deze verordening.

Wordt
1. De Verordening beschermd wonen en
opvang gemeente Sliedrecht 2016 blijft van
toepassing ten aanzien van een op grond
daarvan genomen besluit totdat het college,
onder intrekking van dit besluit, een nieuw
besluit op grond van de Verordening
beschermd wonen en opvang gemeente
Sliedrecht 2016 heeft genomen.
2. Aanvragen die zijn ingediend vóór
inwerkingtreding van dit besluit en waarop
nog geen beslissing is genomen ten tijde
van de inwerkingtreding van dit besluit,
worden afgehandeld op grond van de
Verordening beschermd wonen en opvang
gemeente Sliedrecht 2016.

3.
Bezwaarschriften die zijn ingediend
tegen op grond van Verordening beschermd
wonen en opvang gemeente Sliedrecht 2015
genomen besluiten, worden afgehandeld op
grond van de Verordening beschermd wonen
en opvang gemeente Sliedrecht 2015

3. Bezwaarschriften die zijn ingediend tegen
op grond van Verordening beschermd
wonen en opvang gemeente Sliedrecht
2016 genomen besluiten, worden
afgehandeld op grond van de Verordening
beschermd wonen en opvang gemeente
Sliedrecht 2016.

Artikel 11.4. Inwerkingtreding
Datum wordt aangepast.
Was
Deze verordening treedt in werking 1 dag na
publicatie.

Wordt
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1
juni 2017.

Artikel 11.5. Citeertitel
De datum wordt aangepast.
Was
Deze verordening wordt aangehaald als
"Verordening beschermd wonen en opvang
gemeente Sliedrecht 2016".

Wordt
Deze verordening wordt aangehaald als
"Verordening beschermd wonen en opvang
gemeente Sliedrecht 2017".

