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Onderwerp
Regionale Samenwerking Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, OGGZ en 
Verslavingszorg

Steenbergen; 30 maart 2021

Aan de Raad,

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht 
(West-Brabant West) bereiden zich gezamenlijk voor op de veranderende taken en 
verantwoordelijkheid op het gebied van Beschermd Wonen. Per 1 januari 2022 komt de 
centrumgemeente constructie voor beschermd wonen formeel te vervallen. Op 30 juni 2020 hebben 
we u geïnformeerd over de wijze waarop we vorm geven aan deze verandering. We informeren u nu 
over de recente ontwikkelingen.

Regionale Uitvoeringsplan Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg 2021
Het 'Regionale Uitvoeringsplan Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg 
2021' dat we hebben vastgesteld, is de regionale visie op de dóórontwikkeling en samenwerking van 
de zes gemeenten in West-Brabant West voor de komende járen. Eind 2020 werd bekend dat de 
centrumgemeente constructie pas per 1 januari 2022 formeel komt te vervallen en niet op 1 januari 
2021 zoals eerder gecommuniceerd. Eind 2020 hebben de gemeenten in de regio gekozen voor het 
volgende scenario: "We komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022-2026 
waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering lokaal wordt uitgevoerd middels een regionale 
financiering". Op basis van deze ontwikkeling is het Regionaal Uitvoeringsplan geactualiseerd. 2021 is 
een overgangsjaar waarin Bergen op Zoom nog centrumgemeente is en de gemeenten gezamenlijk 
werken aan de doordecentralisatie.

Ontwikkeling
De gemeenten ontwikkelen door het project Juiste Ondersteuning op de Juiste Plek, de Brede 
Aanpak Dak- en Thuisloosheid en inkooptrajecten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang. We werken aan regionale afspraken met zorgaanbieders en woningbouwcorporaties over 
huivesting en de begeleiding van mensen die uitstromen bij Beschermd Wonen of Maatschappelijke 
Opvang. Op basis van divserse pilots wordt de Maatschappelijke Opvang vernieuwd en verbeterd. Bij 
Beschermd Wonen wordt ingezet op het scheiden van wonen en zorg bij cliënten en zorgaanbieders.

Samenwerking
Vanaf 2022 is er een nieuwe manier van samenwerken nodig. Om hier vorm aan te geven is het 'Plan 
van Aanpak samenwerking' vastgesteld door de colleges. We werken toe naar een nieuwe 
governancestructuur op basis van de uitgangspunten:
- De toegang tot beschermd wonen wordt lokaal uitgevoerd.
- Het beleid wordt gezamenlijk vorm gegeven.
- Besluiten worden gezamenlijk genomen.
- Er wordt gewerkt met een regionaal budget die de zes gemeenten ontvangen voor deze taken.
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In het laatste kwartaal van 2021 wordt u geïnformeerd over de nieuwe wijze van samenwerken vanaf 
2022, de resultaten van de pilots en inkooptrajecten die voor Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang doorlopen zijn.

Hoogachtend, Z
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