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Inkoop Beschermd Wonen
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Aan de Raad,

Eén van de taken in de Wmo 2015 is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van 
Beschermd Wonen, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. In 2015 heeft 
de commissie Dannenberg het toekomstbeeld van beschermd wonen geschetst. Daarin wordt 
beschreven dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun 
zelfstandigheid vaker kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie 
beschikbaar is. Daarom hebben we als zes samenwerkende gemeenten (Bergen op Zoom, 
Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) een duurzame transitie in 
gang gezet om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: 
van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis. Beschermd Thuis voorziet in wonen, werken 
en leven in buurten en wijken met ambulante begeleiding, soms ook 24/7.
De zes samenwerkende gemeenten hebben zich de afgelopen járen onder andere ingezet om 
afspraken te maken over regionale samenwerking, een regionaal uitvoeringsplan op te stellen en 
om een divers aanbod beschermd wonen te creëren. Hierover hebben we de raad in 2020 al eerder 
geïnformeerd (BM2003371).

Samenwerking
Om deze ambitie te realiseren, is een breed draagvlak nodig vanuit gemeenten, woningcorporaties 
en zorgaanbieders in de regio West-Brabant West en is goede samenwerking tussen partijen 
essentieel. Alle partijen hebben samen het convenant 'Duurzame huisvesting en begeleiding van 
kwetsbare doelgroepen' opgesteld en ondertekend. In dit convenant leggen de betrokken partijen 
de leidende principes voor samenwerking vast zodat zij samen de gezamenlijke ambitie kunnen 
waarborgen. De colleges van de zes gemeenten staan achter de transformatie van het beschermd 
wonen en streven naar een duurzame en passende woonoplossing, voor en succesvolle (re
ïntegratie, van alle inwoners in onze regio. Dit doen zij samen met woningcorporaties en zorg- en 
welzijnsaanbieders in de regio West-Brabant West. Hierover is de raad in 2021 geïnformeerd 
(RD2100285).

Aanleiding inkoop beschermd wonen
Het huidige aanbod van Beschermd Wonen loopt via de centrumgemeente Bergen op Zoom. 
Centrumgemeenten krijgen middelen van het Rijk en dienen ervoor te zorgen dat Beschermd 
Wonen georganiseerd is.
De daaraan gekoppelde basis- en resultaatovereenkomst voor Beschermd Wonen liep af op 31 
december 2021. In juni 2021 hebben de colleges van de zes samenwerkende gemeenten 
besloten deze overeenkomst voor 1 jaar te verlengen en de gemeente Bergen op Zoom voor dit 
jaar (2022) mandaat te verlenen om de uitvoering vorm te geven.
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Uit de praktijk is gebleken dat binnen het huidige contract de beoogde dóórontwikkeling van 
Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis niet voldoende van de grond komt. Hierdoor is 
besloten dat het Beschermd Wonen vanaf 2023 opnieuw ingekocht moet worden. Hiervoor 
werken de 6 gemeenten wederom samen om de gezamenlijke ambities te kunnen waarborgen. 
Daarnaast maken de leidende principes voor samenwerking die zijn vastgelegd in het convenant 
Beschermd Wonen ook onderdeel uit van de nieuwe contractering. In de toekomst zal er 
doorcentralisatie plaatsvinden naar gemeenten, daarmee komt de centrumgemeenterol te 
vervallen. Om de transitie die we als zes gemeenten samen hebben ingezet door te zetten is 
besloten om als gemeenten wel gezamenlijk Beschermd Wonen in te kopen. Daarnaast zal 
Bergen op Zoom de penvoerder zijn en is daarmee dus aan zet voor de uitvoering (aanmelding, 
plaatsing etc.) om te voorkomen dat elke gemeente dit afzonderlijk in moet gaan richten.

Overwegingen die gemaakt zijn t.a.v, inkoop

* Open House methodiek
Er wordt ingekocht conform de open house methodiek. De gemeenten hebben Berenschot 
(organisatieadviesbureau) ingeschakeld voor ondersteuning om op basis van een 
inhoudelijk afwegingskader te komen tot een inkoopstrategie voor een duurzame invulling 
van het Beschermd Wonen welke tevens aansluit bij de transformatieopgave. De gewenste 
transformatie van het Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis maakt, dat de 
inkoopmethodiek van open house het best daarbij aansluit. Dit vanwege de mogelijkheid 
om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. Ook de continuïteit van 
zorg vanuit de cliënt bezien is hierbij een belangrijk punt. Met een open house methodiek 
komen huidige zorgaanbieders wederom in aanmerking voor een contract wat voor een 
zorgvuldige overgang zorgt.

* Inkoopstukken in overeenstemming met het regionaal uitvoeringsplan
De inkoopstukken zijn in overeenstemming met het Regionaal Uitvoeringsplan BW/ MO 
West-Brabant West. In dit uitvoeringsplan, dat door de colleges van de zes gemeenten 
halverwege 2020 is vastgesteld, staat beschreven hoe onze regio vorm gaat geven aan de 
transformatie van het beschermd wonen en de regionale samenwerking. De 
inkoopdocumenten zijn tot stand gekomen met inachtneming van dit regionaal 
uitvoeringsplan BW/ MO.

« Convenant Duurzame huisvesting en begeleiding van kwetsbare doelgroepen
Met de transformatie van het Beschermd Wonen wordt beoogd kwetsbare burgers in de 
wijk te kunnen laten wonen en hen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen. In 
gezamenlijkheid is het convenant 'Duurzame huisvesting en begeleiding van kwetsbare 
doelgroepen' opgesteld '. In dit convenant hebben de betrokken partijen (gemeenten, 
zorgaanbieders en woningcorporaties) de leidende principes voor samenwerking 
vastgelegd zodat zij de gezamenlijke ambitie kunnen waarborgen. Deze leidende principes 
en de nadere uitwerking ervan maken onderdeel uit van de nieuwe contratering.

« Aanpassing producten Beschermd wonen
Voor de nieuwe contractering vanaf 2023 zijn de producten voor het Beschermd Wonen 
aangepast. Binnen het nieuwe contract blijft er slechts 1 product over dat nog 
overeenkomt met het klassieke Beschermd Wonen waarbij er sprake is van 24/7 fysieke 
aanwezigheid van zorg en waarbij de wooncomponent volledig wordt vergoed vanuit de 
indicatie. Binnen de andere producten spreken we van een Beschermd Thuis waarbij de 
zorg wordt vergoed vanuit de indicatie en de woonlasten worden betaald door de bewoner 
zelf (scheiden wonen en zorg).
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» Reële tarieven
De tarieven zijn zorgvuldig tot stand gekomen en zijn reëel. Berenschot heeft in de eerste 
maanden van 2022 een kostprijsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe 
contractering. Van de huidige gecontracteerde zorgaanbieders hebben 10 zorgaanbieders 
deelgenomen aan het kostprijsonderzoek en 9 zorgaanbieders hebben informatie 
aangeleverd over de hoogte van de gehanteerde parameters. Er is onderzoek gedaan naar 
onder andere personele kosten, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, sociale lasten, 
overhead, materiele kosten, hotelmatige kosten, productiviteit en 
onregelmatigheidstoeslag. Binnen het Beschermd Wonen zijn er drie CAO's van 
toepassing: de CAO GGZ, CAO GHZ (Gehandicaptenzorg) en de CAO SW (Sociaal Werk). De 
CAO's zijn gewogen in de totstandkoming van de tarieven. In de inkoopdocumenten is een 
voorstel opgenomen voor jaarlijkse indexering conform de richtlijnen van de VNG. Hiermee 
wordt voldaan aan de wet die vereist dat er reële kostprijzen betaald moeten te worden.

Vervolg(procedure)
Na het vaststellen van de documenten door de colleges van de zes samenwerkende gemeenten 
wordt de opdracht gepubliceerd en kunnen zorgaanbieders zich aanmelden. Volgens de planning 
zal de publicatie begin september 2022 plaatsvinden. Binnen het inkoopproces wordt gekoerst op 
het ter ondertekening voorleggen van de nieuwe contracten aan de aanbieders in de eerste weken 
van oktober 2022.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen^ 
de secretaris,,_—-------  dë buraerr^e

niĩelt, MBAngh, RA

3


