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Nieuwsbrief juli 2021

CAK teruggave eigen bijdrage bij terugkeer naar zelfstandig wonen Wmo

In 2019 hebben we in deze nieuwsbrief al eerder informatie gedeeld over de CAK teruggave eigen

bijdrage wanneer cliënten terugkeren vanuit BW naar zelfstandig wonen. Echter merken wij dat hier

weinig gebruik van gemaakt wordt dus willen we het graag nogmaals onder de aandacht brengen. Heeft u

een cliënt die vanuit Beschermd Wonen mét huisvestingscomponent terugkeert naar zelfstandig wonen?

Dan is dit bericht belangrijk voor u als organisatie, maar vooral voor uw cliënt! 
 
Cliënten die in een BW-voorziening wonen waarvoor ze de hoge eigen bijdrage betalen (dit zijn de BW

pakketten inclusief huisvesting) en die gaan doorstromen naar zelfstandig wonen, dan komt de cliënt in

aanmerking voor een verlaging van de eigen bijdrage gedurende de laatste 4 maanden die vooraf gaan

aan de daadwerkelijke verhuizing. 
 
Verwacht u dat een cliënt de instelling binnen 4 maanden kan verlaten? Dan kunt u via de

centrumgemeente met het formulier terugkeer naar zelfstandig wonen Wmo een verklaring voor de klant

aanvragen. Dit formulier vindt u op de site van het CAK.

Vaak horen we dat cliënten het moeilijk vinden om de stap naar meer zelfstandigheid te maken omdat ze

met allerlei kosten zitten voor de verhuizing, en vaak geen financiële buffer hebben. Het is daarom

belangrijk dat u deze mogelijkheid niet laat liggen. Let op: als het ontslag meer dan 1 jaar geleden is heeft

de cliënt geen recht meer op deze regeling. 
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Dit formulier dient door de zorgorganisatie waar de cliënt woont ingevuld te worden en doorgestuurd te

worden naar fleur.van.ravesteijn@tilburg.nl. Wij dragen zorg voor de verdere verwerking naar het CAK.

Digitaal werkbezoek Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Wethouders en beleidsmakers brengen regelmatig werkbezoeken bij zorginstellingen. Om zo voor het

beleid beter de inhoudelijke discussie met elkaar te kunnen voeren. Daarom is in samenwerking met SMO

Traverse en RIBW Brabant op 8 en 10 juni een online inkijkje in de praktijk georganiseerd. Wellicht was dit

het laatste online werkbezoek in het staartje van de derde coronagolf, gezien de snel dalende curve. 

 

En het was meer dan een inkijkje; binnen een interactieve setting, wisselden de zorgpartijen,

ervaringsdeskundigen, cliënten en gemeenten met elkaar van gedachten over essentiële actuele thema’s

binnen het sociale domein. Projectleider Peter Meulenberg was dagvoorzitter en nodigde steeds mensen

coronaproof bij hem aan tafel uit om met elkaar de dialoog aan te gaan. 

 

Binnen de beweging die momenteel binnen het sociale domein plaatsvindt, is het samen leven in de wijk

uiteraard een actuele beweging. Het samenspel van bewoners komt best nauw, waarin we met elkaar nog

stappen zullen moeten gaan zetten. In de dialoog tijdens het werkbezoek kwamen signalen naar voren

dat bepaalde vooroordelen dit samenspel haast onmogelijk maken. Ook blijft de draaglast van de wijken

aandacht vragen. En ook de cliënt moeten we in het vizier hebben, voor hem of haar moet de wijk

aansluiten bij de stappen die hij of zij nog in het herstel wil zetten. 

 

Ook ging de dialoog over het speelveld van herstel, hoe we dit met zijn allen efficiënt inrichten, zodat er

een juiste balans is tussen tijd voor zorg en herstel en verantwoording.  Dit is continu zoeken met elkaar.  

  

De verhalen van de cliënten, ervaringsdeskundigen en veldwerkers gaven deze actuele thema’s letterlijk

een gezicht en maakten indruk, bleek uit de reacties.  Waarbij de algemene conclusie werd getrokken dat

het zo belangrijk is dat we met de partijen uit het sociaal domein over dit soort belangrijke thema’s in

gesprek moeten blijven. De behoefte aan een fysiek vervolg is er dan ook. 
 

Klik hier voor meer informatie en de link naar het formulier
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Plan van Aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en

Verslavingszorg 2021 

De gemeenten in Hart van Brabant hebben besloten om – op basis van het advies van de Commissie

Dannenberg – samen te werken om de decentralisaties Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke

Opvang (MO) zorgvuldig vorm te geven. Hiertoe is in 2018 een spoorboekje door de gemeenten

vastgesteld. Belangrijke keuze die hierbij gemaakt is, is de integrale benadering van het sociale domein.

BW en MO kunnen niet los van elkaar maar bijvoorbeeld ook niet los van Wmo-begeleiding gezien

worden. Het anders organiseren van ondersteuning is een opgave die gemeenten niet alleen kunnen en

willen realiseren. Er wordt daarom in de regio Hart van Brabant nauw samengewerkt met alle betrokken

partijen / stakeholders om de schouders onder de maatschappelijke opgave te zetten.

 
In het eerste kwartaal van 2020 hebben de 9 colleges van B&W van de regio Hart van Brabant het plan

van aanpak traject Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg

vastgesteld. De bedoeling was om via dit plan van aanpak toe te werken naar de decentralisatie BW per 1

januari 2022. Dit is anders gelopen en in hoofdzaak door twee zaken.

De decentralisatie BW is een complex traject. Het uitwerken van een aantal essentiële

bouwstenen (objectief verdeelmodel, woonplaatsbeginsel, uitname WLZ) blijkt landelijk

ingewikkelder en daarmee meer tijd te kosten dan verwacht. Dit heeft consequenties voor de

landelijke voortgang en daarmee ook de regionale planning.

In maart 2020 deed het Coronavirus zijn intrede waarvan de impact enorm was en nog steeds is.

Deze omstandigheid heeft ontegenzeggelijk geleid tot een nieuwe werkelijkheid, zo ook voor het

dossier BW en MO.
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Op 20 december 2020 heeft de staatssecretaris van VWS een voortgangsrapportage Beschermd Wonen

en Maatschappelijke Opvang naar de Tweede Kamer gestuurd. Hier staat dat het ministerie en de VNG

hebben afgesproken met volle kracht door te gaan op de ingeslagen weg en per 1 januari 2022 te starten

met de (inhoudelijke) doordecentralisatie van BW en van de financiële decentralisatie per 1 januari 2023.

Gesteld is dat er binnen de huidige wettelijke en financiële kaders voldoende beleidsvrijheid voor

gemeenten is om dit op basis van het breed onderschreven advies van de commissie Dannenberg te

doen. De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die gemeenten medio 2020 met elkaar hebben

afgesproken vormt hiervoor het kader. Concreet betekent dit dat elke regio voor 1 januari 2022 regionale

samenwerkingsafspraken conform de NvO heeft vastgesteld en de governance op een goede manier

heeft georganiseerd. Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten in een regio beslissingen rond de in de

NvO genoemde onderwerpen inzake beschermd wonen gezamenlijk nemen, voor zover dat nog niet het

geval is. 

 

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is het noodzakelijk/ wenselijk om een en ander te vertalen in een

nieuw plan van aanpak voor de regio HvB. Dit plan van aanpak ligt ter instemming voor bij de 9 colleges

van B&W. Het merendeel heeft hier inmiddels al mee ingestemd. 

 

Domus Tilburg 

Domus Tilburg is een beschermde woonvoorziening voor kwetsbare mensen, vaak dak- en thuisloos, die

nergens anders terecht kunnen. zij kampen vaak met verslaving en/of psychische problematiek. De

bewoners (deelnemers) krijgen 24 uur per dag herstelgerichte begeleiding van professionele

hulpverleners, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van

de deelnemer staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik en

dagbesteding. Het doel is dat de deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de

samenleving.   
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Kabinetsbeleid

Het is landelijk Kabinetsbeleid om opvang van dak- en thuislozen zoveel mogelijk midden in de

samenleving te laten plaatsvinden ten behoeve van sociale re-integratie en participatie. Zodat dak- en

thuislozen met behulp van zorg en begeleiding weer zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de

maatschappij en het gewone leven hersteld wordt. 
 
Geschikte locatie

Het Leger des Heils heeft vanaf medio 2019 met de gemeente Tilburg gesproken over het voornemen om

in Tilburg een Domus te starten om een oplossing te vinden voor de wachtlijstproblematiek voor deze

kwetsbare doelgroep. Het was moeilijk om een geschikte locatie te vinden. De locatie moest passen in het

bestemmingsplan en aan eisen voldoen op het vlak van grootte en veiligheid. Het pand aan de

Edisonlaan (voorheen het gebouw van Novadic-Kentron) voldeed na een aantal bouwtechnische

aanpassingen aan de voorwaarden en was hierdoor zeer geschikt. Er is na een zorgvuldige afweging

gekozen voor deze locatie. 
 
Nieuw thuis

Op 1 maart jl. heeft het Leger des Heils de eerste 10 bewoners van de nieuwe Domus aan Edisonlaan 15

verwelkomd met een nieuw team van begeleiders en een medewerker dagbesteding. Het aantal

bewoners wordt nu vervolgens gefaseerd uitgebreid tot maximaal 27 bewoners. Het gaat om mensen uit

Tilburg en omgeving die dak- en thuisloos zijn en een woonplek nodig hebben. De Domus wordt voor

korte of langere periode hun nieuwe thuis. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt de

Domus dit najaar officieel geopend met een activiteit voor de buurtbewoners. 
 
Klankbordgroep 

Om tot goede afspraken met omwonenden te komen over veiligheid en mogelijke overlast rond het traject

‘Op eigen benen’ van RIBW Brabant en Domus Tilburg van Leger des Heils Zuidoost, is er in de zomer

van 2020 een Klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van Buurtbelangen Broekhoven-Oerle,

Wijkraad Zuider-kwartier, Woonzorg Nederland en andere buurtbewoners. 
 
Buurtconvenant 

Deze Klankbordgroep heeft samen met de gemeente, politie, Leger des Heils en RIBW Brabant hard

gewerkt aan een convenant met afspraken over rechten en plichten van alle betrokken partijen. Het

convenant is op 23 februari jl. ondertekend door vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. De

leden van de Klankbordgroep zullen ook in de toekomst bijeen blijven komen voor overleg.

 

Nieuwe regels voor plaatsing en Module huisvesting 
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financiering Safehouse per 1 juli 2021 

 
Centrumgemeente Tilburg heeft de regels

aangepast voor het plaatsen van klanten in een

safehouse. Vanaf 1 juli 2021 betaalt

centrumgemeente Tilburg de plaatsing van

inwoners uit regio Hart van Brabant in een

safehouse. Het maakt niet meer uit of het een

safehouse in Tilburg is of ergens anders. In

eerste instantie gaan we uit van plaatsing in het

safehouse in Tilburg. Als dat niet passend is,

kijken we verder. Vanaf 1 juli 2021 betaalt

centrumgemeente Tilburg dus niet meer voor de

plaatsing van inwoners van buiten de regio Hart

van Brabant in onze regio. Klanten van buiten de

regio worden voor indicatiestelling en financiering

terugverwezen naar de gemeente van

herkomst. Hiermee volgen we de opvatting van

de commissie geschillen landelijke

toegankelijkheid. Die geeft aan dat de landelijke

toegankelijkheidsregels niet goed toepasbaar zijn

voor safehouses, omdat je hierbij uit moet gaan

van tijdelijke plaatsing en van de bedoeling dat

klanten terugkeren naar de regio van herkomst.

Dat betekent dat de herkomstgemeente moet

zorgen voor indicatiestelling en financiering.

In de regio Hart van Brabant hebben veel

mensen die beschermd wonen ook een indicatie

voor de module huisvesting. De module

huisvesting betekent dat de aanbieder de

woonlasten betaalt en het gebruik van

nutsvoorzieningen. Verder verzorgt en betaalt de

aanbieder de zogenaamde “hotelfuncties”. Het

gaat hierbij om eten en drinken, het

schoonmaken van de gezamenlijke ruimten, de

basisinrichting van de kamers/woning en om het

wassen van kleding en linnengoed. 
De aanbieder ontvangt hiervoor een vergoeding

en mag voor deze zaken geen kosten in rekening

brengen bij de cliënt. Uiteraard mag de aanbieder

wel en bedrag uitkeren aan de cliënt zodat deze

zelf een aantal zaken kan regelen, zoals

bijvoorbeeld het zelf regelen van de maaltijden.

Uiteraard passend bij de fase van herstel.

Tijdelijke afwezigheid beschermd wonen 

Indien van tevoren duidelijk is dat een Beschermd Wonen-cliënt 6 weken of langer afwezig zal zijn

(bijvoorbeeld vanwege detox, klinische opname, detentie), dient dit middels het “formulier tijdelijke

afwezigheid BW” door de zorgaanbieder gemeld te worden aan de contractmanager

(fleur.van.ravesteijn@tilburg.nl) en het Toegangsteam Beschermd Wonen

(beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl). Het formulier 'Tijdelijke afwezigheid BW' kan door alle

zorgaanbieders opgevraagd worden bij de contractmanager Fleur van Ravesteijn.  
 
Indien de precieze duur van de afwezigheid nog onzeker is, dient het formulier na uiterlijk 4 weken

afwezigheid ingediend te zijn. Het niet tijdig indienen van dit formulier kan gevolgen hebben voor de
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financiering. Vragen over het proces of het formulier kunnen gesteld worden aan de contractmanager

Beschermd Wonen.  

Copyright © 2021 | Regio Hart van Brabant | All rights reserved. 
 

Regio Hart van Brabant werkt samen om Beschermd Wonen goed te organiseren. De regio Hart van
Brabant bestaat uit 9 gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,

Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met 

info.beschermdwonen@tilburg.nl 
 

Vindt u de inhoud van de nieuwsbrief niet langer interessant? U kunt zich eenvoudig afmelden via deze
link. 

 

Bekijk de website Beschermd Wonen
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