
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Tess van de Wiel 

Onderwerp Stand van zaken Beschermd Wonen (BW) 

Datum 17-05-2022 

 
__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 

stand van zaken rondom ontwikkelingen BW  

 

Inleiding 

Beschermd Wonen is bestemd voor inwoners vanaf 16 jaar, met beperkt psychisch/ psychosociaal 

functioneren en/of beperkt intellectueel functioneren. Deze inwoners zijn (tijdelijk) niet in staat om 

zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Door de problematiek is de zorg niet planbaar.  

 

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van Beschermd Wonen (BW) is per  
1 januari 2022 gedecentraliseerd van de huidige 43 centrumgemeenten naar alle gemeenten van 
Nederland. Dat betekent een forse veranderopgave. Leidend hierbij is het advies van de Commissie 
Dannenberg met de titel ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. De kern hiervan is een 
‘normalisatie’ van het BW en het vergroten van kansen op participatie. Dat is volgens de commissie 
mogelijk als gemeenten in hun lokale ondersteuningsstructuur beschikken over een breed palet aan 
producten en voorzieningen: van lichte vormen van begeleiding tot zware vormen van opvang. Met 
deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken. 
 

1. Regiovisie Beschermd Wonen Hart van Brabant vastgesteld 
 

Voor Hart van Brabant (HvB) gaat het om een opgave met veel impact. Eind 2021 ging het om 788 
burgers die van deze vorm van ondersteuning gebruik maakten en een budget van afgerond € 50 
miljoen. De afgelopen jaren is door de gemeenten van HvB in nauwe samenwerking met 
(vertegenwoordigers van) cliënten, zorgaanbieders en woningcorporaties  gewerkt aan een 
vertaalslag van het advies van de Commissie Dannenberg. Daarbij is verbinding gelegd met de 
Maatschappelijke Opvang en preventieve GGZ en verslavingszorg.  
 
In 2020 is landelijk de Norm voor Opdrachtgeverschap BW (NvO) vastgesteld. Concreet betekent dit 
dat elke regio per 2022 samenwerkingsafspraken moest hebben vastgesteld, waaronder de 
organisatie van de governance. De regio HvB heeft deze afspraken vastgelegd in de regiovisie BW die 
de afgelopen maanden door alle gemeenteraden is vastgesteld. Voor een ieder maar in het bijzonder 
voor nieuwe raadsleden is deze regiovisie beschikbaar via de volgende link. 
 
Beschermd wonen - Regio Hart van Brabant (regio-hartvanbrabant.nl) 
   

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/projectenoverzicht/beschermd-wonen
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2. Belangrijke landelijke ontwikkelingen 

De regiovisie BW omvat de inhoudelijke kaders voor BW. Wat nog mist is een heldere financiële 
uitwerking. In 2021 ontbrak namelijk expliciete duidelijkheid vanuit het Rijk over een aantal 
essentiële bouwstenen: het nieuwe financiële verdeelmodel, de uitname naar de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ) en het woonplaatsbeginsel. Voor alle gemeenten is duiding hiervan belangrijk, maar zeker 
voor de gemeenten van HvB. In 2021 is namelijk in beeld gebracht dat op grond van het nieuwe 
verdeelmodel over een periode van 12 jaar een daling van het rijksbudget voorzien wordt van € 13,7 
miljoen. Afgesproken is hierover in 2022 een apart voorstel aan de gemeenteraden voor te leggen. 
Hierbij uitgaande van de veronderstelling dat, de ontbrekende informatie dit jaar boven tafel zou 
komen; het per 1 januari 2023 gefaseerd invoeren van het nieuwe verdeelmodel (en het per deze 
datum gaan verdelen van de middelen over alle gemeenten). 
 
Hierin is recentelijk verandering gekomen. De lange Kabinetsformatie heeft geleid tot een te krap 
tijdspad voor uitwerking van het nieuwe verdeelmodel én het woonplaatsbeginsel. Indiening van de 
wet bij de Tweede Kamer diende vrijwel direct na aantreding door de nieuwe staatssecretaris van 
VWS te gebeuren. De staatssecretaris heeft echter een aantal zorgpunten rond het wetsvoorstel en 
de doordecentralisatie. Deze moeten in samenhang worden bezien met het advies van de Raad van 
State op het wetsvoorstel; dit advies is in deze fase geheim. Verder is het tijdpad voor parlementaire 
behandeling in het jaar 2022 dusdanig kort, dat er zeer grote kans is dat tijdige plaatsing in het 
Staatsblad niet gehaald wordt. Haastige behandeling rond omstreden uitvoeringsvraagstukken 
verhoudt zich niet goed met de beoogde nieuwe bestuurscultuur. Invoering per 2023 is daarmee niet 
meer haalbaar en daarom is landelijk besloten tot uitstel.   
 
Vervolg: wat betekent dit voor Hart van Brabant? 
Door VNG, VWS en BZK is het vervolgproces uitgewerkt in een opdracht aan een werkgroep. Deze 
opdracht is medio april vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg (staatssecretaris van VWS, de 
minister van BZK en gemeentelijke bestuurders). De opdracht wordt nu door de werkgroep 
uitgewerkt. In juni 2022 is er een nieuw BO waar besluitvorming over het vervolg plaatsvindt. De 
uitkomsten en implicaties dienen hiervan afgewacht te worden.  
 
Inhoudelijk gaat HvB door op de ingeslagen weg. Dit heeft o.a. geresulteerd in afspraken over de 
uitstroom van cliënten uit intramurale voorzieningen (Weer Thuis) en samenwerkingsafspraken op 
het gebied van de Toegang en de Inkoop. Om de verhuizing van een locatie voor BW naar een 
gewone woning goed te laten verlopen is in HvB een Matchingstafel gestart. Daarbij werken elf 
gemeenten, zes woningcorporaties en ruim 40 maatschappelijke instellingen samen. De instellingen 
zoeken samen naar een goede match: de juiste persoon in de juiste woning in de juiste omgeving, 
met zorg voor goede woonbegeleiding. De instellingen helpen de huurder om zich thuis te gaan 
voelen in de wijk of het dorp, bij het opbouwen van een netwerk, het zoeken naar werk, een 
opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Zo kunnen ze meedoen in hun wijk of dorp, op een 
manier die bij hen past. In het eerste kwartaal zijn 80 aanmeldingen binnen gekomen, waarvan er tot 
nu toe 42 zijn toegekend.  
 
Communicatie 
Deze informatie wordt met iedere gemeenteraad in de regio HvB gedeeld. Zodra meer bekend is 
over het verdeelmodel en woonplaatsbeginsel, wordt u geïnformeerd.  
 
Financiën 
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In de regio HvB hebben we afgesproken dat de centrumgemeente tot en met 2024 zowel de lasten 
als de lusten draagt voor BW. Dit betekent dat de gemeente Goirle middelen BW ter beschikking stelt 
aan centrumgemeente Tilburg. Tilburg draagt zorg voor de inwoners van Goirle die een beroep doen 
op deze voorziening. Vanuit Goirle maken 49 inwoners gebruik van BW in de regio HvB. (peildatum 
01-02-2021, Zin en PGB). Deze wonen niet allemaal beschermd in Goirle, ook daarbuiten, maar wel in 
de regio HvB. In Goirle zelf zijn er 34 BW-plekken (Zin). Tot eind 2024 hebben het verdeelmodel en 
woonplaatsbeginsel geen negatieve gevolgen voor Goirle.  
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