
Beantwoording technische vragen over de Regiovisie Beschermd Wonen (BW) en 

Maatschappelijke Opvang (MO) uit de informatieavond van 6 maart 2023 

Vraag 1. Hoeveel cliënten Beschermd Wonen zijn er in de regio West-Brabant West, specifiek de 

gemeente Steenbergen? 

In 2022 waren er in de regio West-Brabant West gemiddeld 250 cliënten met een indicatie voor 

Beschermd Wonen. We kunnen geen antwoord geven op de vraag hoeveel van deze cliënten uit 

de gemeente Steenbergen komt. Het woonplaatsbeginsel is nog namelijk nog niet ingevoerd. Dit 

betekent dat de gemeente Bergen op Zoom vooralsnog als centrumgemeente inhoudelijk en 

financieel verantwoordelijk is (en ook de administratie voert). 

 

Vraag 2. Hebben vluchtelingen toegang tot Beschermd Wonen? 

Vluchtelingen met een verblijfstatus (statushouders) kunnen aanspraak maken op een Wmo 

maatwerkvoorziening, zo ook Beschermd Wonen. 

  

Vraag 3. Wat zijn de kaders om in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen? 

De Regiovisie BW en MO is weliswaar een kaderstellend document, maar u leest hierin niet op 

basis van welke kaders de indicatiestelling voor Beschermd Wonen plaatsvindt. In de Regiovisie 

BW en MO worden de beleidskaders en uitgangspunten vastgesteld. Het kader op basis waarvan 

de Wmo-consulenten indicaties stellen, betreft een nadere concretisering. In de beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning worden de doelen/resultaten, afbakening en omvang van de 

ondersteuning beschreven. Deze beleidsregels, vastgesteld door het college van burgemeester 

en wethouders, dienen als (uitvoering)kader voor de indicatiestelling. Op hoofdlijnen wordt in 

onderstaande alinea’s toegelicht op basis waarvan de indicatiestelling plaatsvindt, maar dit is 

geen onderdeel van de Regiovisie. 

Beschermd Wonen is bedoeld voor volwassenen met psychische en/of psychosociale beperkingen. Vaak 

is er sprake van meervoudige problematiek. In eerste instantie wordt bekeken of er ondersteuning kan 

worden vanuit Wmo begeleiding (geen onderdeel van Beschermd Wonen). Het betreft dan planbare 

begeleiding op vaste momenten. Indien de hulpvraag niet altijd uitgesteld kan worden en er begeleiding 

op afroep beschikbaar dient te zijn, kan Beschermd Thuis worden ingezet. Aan deze voorziening kan 

tijdelijk een wooncomponent worden toegevoegd, als de cliënt een tijdelijke woonomgeving nodig heeft 

die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Indien 24-uurs aanwezigheid noodzakelijk is, en 

zelfstandig wonen op korte termijn niet haalbaar is, kan Beschermd Wonen een passende oplossing 

bieden. 

Binnen de voorzieningen Begeleiding en Beschermd Thuis zijn er gradaties. De gradatie is afhankelijk 

van de mate waarop de cliënt ondersteuning nodig heeft op de verschillende leefgebieden om de stap 

richting zelfstandig wonen in de wijk te maken. 

 


