UITNODIGING Radenavond
"Beschermd Wonen"
en als actualiteit de inkoop sociaal domein

Woensdag 24 november 2021, 19.30 tot 22.30 uur
Via webinar te volgen
onder leiding van Esther van der Voort

Geachte raadsleden,

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het online webinar op
woensdagavond 24 november 2021. Deze radenavond is gewijd aan Beschermd
Wonen. Onder leiding van Esther van der Voort bespreken we wat Bescherd Wonen
inhoudt en welke besluiten de gemeenteraden hierover de komende tijd moeten
nemen.

We starten deze avond met introductie en actualiteiten. De actualiteit die wij in
ieder geval zullen bespreken is die van de regionale gezamenlijke inkoop sociaal
domein. Erik Roest, Jeroen Veenendaal en Geert van der Schoor zullen jullie
meenemen in de laatste stand van zaken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op
de bijgestelde planning, de SAS-procedure en het onderwerp Zorggeld voor de
zorg. U ontvangt in de komende dagen via de interne weg van uw eigen wethouder

een uitgebreide raadsbrief waarin eveneens wordt ingegaan op de laatste stand
van zaken.

Per 1 januari 2022 worden alle gemeenten inhoudelijk verantwoordelijk voor
Beschermd Wonen en de cliënten die in een beschermde woonvorm wonen. De
financiële decentralisatie vindt per 1 januari 2023 gefaseerd plaats. Er is een
regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant opgesteld die ter vaststelling
aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De verantwoordelijke wethouders in de
regio Hart van Brabant vinden het belangrijk dat de gemeenteraden ter
voorbereiding hierop gezamenlijk worden geïnformeerd over het proces dat de
afgelopen jaren doorlopen is, de bestemming (waar gaan we naartoe) en de
bestuurlijke dilemma's. Peter Meulenberg is aanwezig om een toelichting te
geven. Daarnaast zal ook een ervaringsdeskundige beeld en geluid geven bij dit
onderwerp.

Programma
Radenavond is te volgen via webinar

Moderator
Esther van der Voort
19.25 – 19.30 uur
Digitale ontvangst

19.30 uur
Welkom door burgemeester Sacha Ausems (gemeente Waalwijk).

Introductie en de actualiteit

Over Regionale Inkoop sociaal domein
(Erik Roest, Jeroen Veenendaal, Geert van der Schoor)

20:00 uur
Introductie Beschermd Wonen (wethouders Dols / Daandels)
Toelichting Peter Meulenberg (projectleider)
Regiovisie en besluitvorming Beschermd Wonen

De gemeenteraden van regio Hart van Brabant moeten een gezamenlijke regiovisie
met elkaar vaststellen. Welke besluitvorming nodig is wordt toegelicht.

Meer informatie over het project Beschermd Wonen vindt u hier:
Beschermd wonen - Regio Hart van Brabant (regio-hartvanbrabant.nl)
Beschermd Wonen - Zorg in Regio Hart van Brabant

21:30 uur
Einde

Webinar
Om deel te nemen aan het webinar via deze link. Tijdens het webinar kunnen
directe vragen worden gesteld via SMS. Er wordt naar gestreefd om zo veel
mogelijk vragen direct te beantwoorden. Vragen die eventueel niet gelijk kunnen
worden beantwoord, worden geregistreerd en naderhand alsnog beantwoord

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de webinar-radenavond. U kunt dit tot en
met uiterlijk 22 november via het online aanmeldformulier aan ons doorgeven.

Wij hopen u allen digitaal te verwelkomen op 24 november!

Met vriendelijke groet,

Namens de bestuurlijk opdrachtgevers Beschermd Wonen Regio Hart van Brabant,
Erik Daandels (wethouder Waalwijk) en Rolph Dols (wethouder Tilburg)

Theo Weterings

Frank van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

Aanmelden voor Radenavond

Programmabureau Regio Hart van Brabant
E info@regio-hartvanbrabant.nl
I www.regio-hartvanbrabant.nl
T 013 - 744 0406

U ontvangt deze e-mail omdat u onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regio Hart
van Brabant. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons dan weten via info@regio-

hartvanbrabant.nl.
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