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Plan van Aanpak 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Steenbergen; 21 november 2017

Aan de raad,
1. Inleiding
Vanaf 1 januari 2020 komt de huidige centrumgemeenteconstructie voor de uitvoering van beschermd
wonen, maatschappelijke opvang, het OGGZ-team en verslavingszorg te vervallen. Gemeente Bergen op
Zoom is nu centrumgemeente voor het uitvoeren van deze taken en ontvangt budget voor de regio van
het Rijk. Vanaf 2020 is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken en
ontvangt elke gemeente hiervoor budget van het Rijk. Om de ondersteuning voor kwetsbare inwoners te
organiseren dienen gemeenten regionaal samen te werken. Het Rijk heeft daarom bepaald dat
gemeenten in 2017 een regionaal plan moeten opstellen waarin is opgenomen hoe deze taken vanaf
2020 uitgevoerd gaan worden.
2. Achtergrond
Eind 2016 zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en
Woensdrecht gestart met het opstellen van een gezamenlijk regionaal plan. In dit plan zijn alle onderdelen
die door het Rijk zijn benoemd opgenomen:
- inhoudelijke visie op hoe de ondersteuning aan de doelgroep van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de regio vormgegeven zal worden;
- verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten in de regio;
- verdeling van het beschikbare budget en financiële risico's;
- wijze waarop samengewerkt gaat worden tussen gemeenten binnen de regio;
- wijze waarop samengewerkt gaat worden met andere betrokken partners binnen de regio (o.a.
aanbieders, cliënten en hun naasten, verzekeraars, corporaties), en;
- de wijze waarop de overgangsfase tussen de nieuwe en oude verdeling van financiële middelen
vormgegeven zal worden en hoe hierbij geborgd zal worden dat bestaande en nieuwe cliënten weten
waar ze aan toe zijn.
Het is een plan op hoofdlijnen en geeft inhoudelijke richting aan. De beoogde beweging van het minder
inzetten van regionale voorzieningen, door preventie en versterking van de lokale ondersteuning. Dit sluit
aan bij de ambitie om meer mensen in hun eigen omgeving te ondersteunen en zo zelfstandig mogelijk te
laten participeren. Daarnaast geeft het plan kaders mee voor de onderlinge samenwerking. Er wordt een
regeling zonder meer voorgesteld om de samenwerkingsafspraken in te verankeren. Ook is in het plan
omgenomen om deels met een regionaal budget te werken voor gezamenlijke voorzieningen, maar waar
mogelijk ook als gemeente zelf trajecten te kunnen bekostigen. We spreken solidarieit af voor
onvoorspelbare uitgaven zoals een winterrregeling of bemoeizorg, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de
zorg die we gericht en bewust kunnen bieden aan onze inwoners. Daar zit de veronderstelling achter dat
we allemaal door versterking van de lokale ondersteuning beter, sneller en goedkoper onze inwoners
kunnen helpen. Belangrijk onderdeel van het plan is dat elk van de zes gemeenten zich verantwoordelijk
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voelt voor de goede zorg voor de inwoners. Ook als inwoners tijdelijk elders verblijven om zorg te
ontvangen.
In 2018 en 2019 zal dit plan in detail uitgewerkt en geimplementeerd moeten worden. Het is een ambiteus
plan. Voor de verdere uitwerking doen we dan ook een beroep op onze maatschappelijke partners om die
ambtities gezamenlijk waar te maken.
Bij het opstellen van het Plan van Aanpak is uitgegaan van de beëindiging van de
centrumgemeenteconstructie per 2020 en de invoering van een nieuw objectief verdeelmodel voor
begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Begin oktober 2017 ontstond opnieuw
discussie over de ontwikkeling van dit verdeelmodel. Op 5 oktober 2017 heeft de VNG-commissie
Gezondheid S Welzijn besloten dat er te grote onzekerheden zijn rondom het proces van het nieuwe
verdeelmodel, dat dit proces niet wordt voortgezet. Dit standpunt moet echter nog besproken worden in
bestuurlijk overleg met de minister. Dat zou kunnen betekenen dat de invoering van een nieuw
verdeelmodel wordt uitgesteld en dus de centrumgemeenteconstructie langer wordt voortgezet. De
inhoudelijke ambitie die in het Plan van Aanpak is opgenomen, blijft ook dan relevant en van kracht.
Alleen voor de onderdelen die gaan over de vorm van de samenwerking en de financiën heeft dit wel
gevolgen, omdat dan de centrumgemeenteconstructie langer zou worden voortgezet. Momenteel is nog
onduidelijk wanneer er een definitieve keuze wordt gemaakt over de invoering van het nieuwe
verdeelmodel per 2020. In alle voorbereidingen blijven we daar nog wel van uitgaan.
3. Overwegingen
- Het Plan van Aanpak geeft de richting aan voor de verdere uitwerking in 2018 en 2019. Echter is er nog
voldoende ruimte om hier samen met maatschappelijke partners een meer gedetailleerde invulling aan te
geven.
- In het bestuurlijk overleg is het Plan van Aanpak afgestemd met de zes portefeuillehouders. Tevens is
het Plan van Aanpak herhaaldelijk besproken met de Adviesraad Sociaal Domein en samen met
maatschappelijke partners tot stand gekomen.
- De regio die valt onder de huidige centrumgemeente Bergen op Zoom voldoet met het Plan van Aanpak
aan de verplichting om een regionaal plan op te stellen.
- Het is niet duidelijk of de centrumgemeente constructie daadwerkelijk per 1 januari 2020 beëindigd gaat
worden. Bij het opstellen van het plan is hier wel vanuit gegaan.
- Het wegvallen van de centrumgemeente constructie vraagt een investering van capaciteit van de
regiogemeenten. Het doel is dat iedere gemeente op 1 januari 2020 gereed is om de nieuwe taken op
zich te nemen en om samen de regionale voorzieningen te realiseren die nodig zijn als vangnet. Daarvoor
is het van belang dat we in 2018 en 2019 naast de verdere ontwikkeling ook pilots starten om ervaringen
op te doen.
- De budgettaire kaders voor het plan worden op zijn vroegst mei 2018 duidelijk. Het realiteitsgehalte van
het plan kan dan pas ingeschat worden. Mogelijk moet het plan aangepast worden op basis van de
beschikbare middelen.
Adviesraad Sociaal Domein
In haar vergadering van 4 oktober jl. heeft de Adviesraad aangegeven het plan erg ambitieus te vinden en
benieuwd te zijn naar de verdere uitwerking. Tijdens de bespreking van het Plan van Aanpak heeft de
Adviesraad aandacht gevraagd voor:
- Ambulantisering en de inzet van FACT teams: er moet aandacht zij voor voldoende gekwalificeerd
personeel in de zorg. Een dergelijke beweging kan slechts ingezet worden als er voldoende personeel is
om dat uit te voeren.
- Monitoren van het effect van preventie.
- Acceptatie in de wijken: hoe zorg je voor draagvlak? Wat voor projecten worden er opgepakt?
- De Adviesraad geeft aan de het voorkomen van huisuitzettingen prioriteit heeft en ziet in de
woningbouwcorporaties een belangrijke partner.
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- Contacten met cliënt- en familieraden zijn erg van belang om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van
de betrokkenen.
4. Middelen
Over de structurele financiering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg
wordt pas in mei 2018 meer bekend, als het Rijk bekend maakt welke budgetten gemeenten vanaf 2020
ontvangen. Ook dit kan nog uitgesteld worden, omdat niet zeker is of het nieuwe verdeelmodel vanaf
2020 ingevoerd zal worden.
5. Risico's
Het Rijk heeft gemeenten de verplichting opgelegd om tot een regionaal plan te komen voor de uitvoering
van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg vanaf 2020. Als het plan niet
vastgesteld wordt, voldoen de gemeenten niet aan die verplichting en is er geen inhoudelijk kader om te
werken aan beschermd wonen vanaf 1 januari 2020.
Er is nog veel onduidelijkheid over de beschikbare budget vanaf 2020 waardoor het plan mogelijk nog
aangepast moet worden.
6. Communicatie/Aanpak
Het Plan van Aanpak wordt aan raad ter besluitvorming aangeboden. Iedere gemeente doorloopt daarbij
haar eigen traject met als uitgangspunt vaststelling van het Plan van Aanpak in december. De
regiogemeenten worden geïnformeerd over de besluitvorming zoals die in Steenbergen heeft
plaatsgevonden.
7. Voorstel
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak West-Brabant West 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris
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