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Onderwerp 

Afdoening motie: evalueren beschermd wonen 2.0 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372) op 20 

februari 2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Evalueren beschermd wonen 

2.0’ (RIS304749) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat: 

 per 1-1-2020 beschermd wonen niet meer met een subsidie wordt gefinancierd, maar via een 

maatwerkarrangement; 

 dit betekent dat de gemeente zelf bekijkt en indiceert of mensen in aanmerking komen voor 

een beschermd-wonen-plek; 

 de gemeente tevens de wachtlijst hiervoor beheert. 

 

overwegende, dat: 

 tot dit jaar de indicatiestelling, gedaan door de zorgaanbieder, onderdeel uitmaakte van de 

subsidie beschermd wonen; 

 

verzoekt het college: 

 te monitoren 

o hoeveel mensen het maatwerkarrangement beschermd wonen of begeleid wonen 

krijgen; 

o hoe de wachtlijst voor beschermd wonen zich ontwikkelt; 

o wat de doorlooptijd is tussen een eerste melding, de plaatsing op de wachtlijst en de 

daadwerkelijke plaatsing; 

o hoeveel cliënten niet op de juiste plek geplaatst worden (een zogenoemde 

mismatch); 

o hoeveel cliënten gedurende de looptijd van het maatwerkarrangement een 

vernieuwde, hogere indicatie hebben gekregen; 

o hoe (financieel) werkbaar de nieuwe situatie en systematiek onder zorgaanbieders 

van beschermd wonen wordt ervaren; 

 de raad uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 over bovenstaande te informeren. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 

 

Wachtlijstbeheer 

De gemeente organiseert de toegang en het wachtlijstbeheer sinds 1 april 2019 en monitoring is daar 

een onderdeel van. In de beantwoording van technische vragen van de programmabegroting 2020-

2023 (RIS303685) is de raad geïnformeerd over het aantal van 233 cliënten op de wachtlijst (vraag 

594). De wachttijd is uiteenlopend en afhankelijk van de vraag en het aanwezige aanbod. Het 

gemiddelde aantal maanden dat een cliënt wacht op een plek in beschermd wonen is 9,8 (vraag 716). 

Meer cijfers en achtergronden over de wachtlijst zijn gepresenteerd in het regionaal uitvoeringsplan 

beschermd wonen (RIS305343).    

 

Monitoring MWA 2020 

Daarnaast is de monitoring van de maatwerkarrangementen een regulier onderdeel van de sturing op 

de maatwerkarrangementen. Sturing begint met monitoring. Het totale aantal afgegeven indicaties 

met bijbehorende intensiteit wordt daarin meegenomen. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt in 

beschermd wonen (wonen intensief) en begeleid wonen (wonen plus). De raad wordt hierover 

geïnformeerd via de Wmo/Jeugd (half)jaarrapportages.  

 

Structureel overleg aanbieders  

Sinds januari 2019 is er structureel overleg met aanbieders over de toegang en het wachtlijstbeheer 

van beschermd wonen. Deze overleggen worden georganiseerd op directie-, beleids- en 

uitvoeringsniveau. Streven is om in april 2020 het eerste jaar van de nieuwe toegang beschermd 

wonen uitgebreider te evalueren. Dit kan echter wel, gezien de huidige actualiteit rondom het 

coronavirus enige vertraging oplopen.  

 

Matching en plaatsing 

In het toegangsproces beschermd wonen wordt er altijd gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van 

de cliënt. Er wordt in overleg met aanbieders gekeken welke aanbieders een ‘match’ kunnen zijn met 

de cliënt op basis van die ondersteuningsbehoefte. De afwegingen die hierbij worden gemaakt zijn van 

tevoren afgestemd met aanbieders en de cliëntvertegenwoordiging. Voordat een cliënt daadwerkelijk 

geplaatst wordt vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen cliënt en aanbieder. Er is dan voor 

beide partijen nog een mogelijkheid om af te zien van de plaatsing. Mocht er na plaatsing onverhoopt 

toch een ‘mismatch’ blijken dan wordt er in het uitvoeringsoverleg met alle aanbieders en het 

wachtlijstbeheer gekeken welke andere mogelijkheden er zijn voor de cliënt.  

 

De raad wordt in het eerste kwartaal van 2021 door het college geïnformeerd over de implementatie 

van beschermd wonen in het maatwerkarrangement.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

  

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


