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Sinds de invoering van de Wmo in 2007 heeft de gemeente Tilburg als centrumgemeente een
uitvoeringsplicht voor (maatschappelijke) Opvang 1, Specialistische Vrouwenhulpverlening en
Collectieve Preventie GGZ en Verslavingszorg voor alle inwoners uit de regio Hart van Brabant.
Beschermd Wonen GGZ is hieraan toegevoegd per 2015.
Naar aanleiding van het advies van een onafhankelijke commissie (commissie Dannenberg) wordt er
de komende jaren een ontwikkeling in gang gezet om te komen tot een 'normalisatie' van het
Beschermd Wonen en Opvang in elke gemeente. Kort gezegd houdt dit in dat er een verschuiving
komt van wonen in beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen in de wijk. Hiermee krijgen alle
gemeenten, veel nadrukkelijker dan nu het geval is, een rol als het gaat om Beschermd Wonen en
Opvang. Aanvullend hierop wordt per 1 januari 2018 elke gemeente binnen de Wmo
verantwoordelijk voor specialistische vrouwenhulpverlening. Collectieve Preventieve GGZ en
Verslavingszorg kent reeds een regionale samenwerking en is beïnvloedend op de instroom van
Beschermd Wonen en Opvang.
Naar de mening van de VNG en het Rijk blijft intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk.
Gemeenten moeten voor 1 januari 2017 bepalen in welk regionaal samenwerkingsverband zij
uitvoering geven aan Beschermd Wonen GGZ, Opvang en Specialistische Vrouwenhulpverlening.
Ons college heeft op 20 december jl. gesproken over voorgaande ontwikkelingen en besloten om de
samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang vorm te geven binnen de regio Hart
van Brabant (HvB). Veel lokale taken worden al in dit samenwerkingsverband uitgevoerd en
krachtens de regionale Strategische Meerjaren Agenda, die door uw raad is vastgesteld, wordt deze
samenwerking alleen maar verder geïntensiveerd. Bovendien sluit deze samenwerking aan op de
huidige bovenregionale inrichting van de GGZ en (maatschappelijke) opvang.
Hoewel regionale samenwerking in de Collectieve Preventie GGZ en Verslavingszorg geen
uitdrukkelijk benoemd item in het advies van de commissie Dannenberg is, vinden we het logisch dit,
in samenhang met de aanpak Beschermd Wonen en Opvang, in regionaal verband uit te voeren.
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Met collectieve preventie zetten we in op vroegtijdige signalering en interventies gericht op
stabilisatie en of herstel. We beogen hiermee escalatie van problematiek te voorkomen en dure
(intramurale) zorg, waaronder Beschermd Wonen en (maatschappelijke) Opvang, te voorkomen.
Er zijn diverse constructen denkbaar om de regionale samenwerking op de nieuwe taken vorm te
geven. Het is van belang dat het samenwerkingsverband licht is qua structuur, juridisch passend en
dicht bij de afzonderlijke gemeentelijke organisaties staat. Het moet een logisch en vanzelfsprekend
samenwerkingsverband zijn, dat een verlengstuk is van de eigen gemeente. In een plan van aanpak,
dat wordt opgesteld in het 1e kwartaal van 2017, wordt het samenwerkingsmodel verder uitgewerkt
en wordt in beeld gebracht wat de kosten van de uitwerking zijn. Wij zullen uw raad blijven
informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.
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