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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Op 4 november 2020 bent u tijdens een regionale raadsinformatieavond geïnformeerd over de
doordecentralisatie Beschermd Wonen per 1-1-2022. In december 2020 heeft het ministerie van
BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) echter bekend gemaakt dat een nieuw financieel
verdeelmodel niet eerder dan 1 januari 2023 haalbaar is.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over wat de uitstel van het nieuwe financieel
verdeelmodel Beschermd Wonen betekent voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in
onze regio.
Inleiding
Inhoudelijke doordecentralisatie Beschermd Wonen gaat door
Sinds 2015 is Beschermd Wonen een wettelijke taak van centrumgemeenten. Aanleiding voor de
doordecentralisatie naar alle gemeenten is het rapport van de commissie Dannenberg; ‘Van
Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis’. Doel van de doordecentralisatie is inclusie voor
mensen met psychiatrische problematiek, met (bij voorkeur ambulante) ondersteuning in de eigen
woon- en leefomgeving waardoor zelfredzaamheid meer en eerder bereikt wordt. Zowel landelijk,
regionaal als lokaal willen we inzetten op het beperken van de instroom in intramurale
voorzieningen van Beschermd Wonen en willen we de uitstroom naar (begeleid) zelfstandig
wonen vergroten.
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Wat is er regionaal al gedaan?
Sinds 2017 is regio Alkmaar al bezig met de voorbereidingen op de doordecentralisatie. Er zijn al
verschillende stappen gezet:
2017: Transitieplan 2018-2020 met regionale visie
2018: Pact ‘Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid’ gericht op de uitbreiding
van passende woningen
2019: Invoering nieuw product ‘Beschermd Thuis’
2020: Ingang nieuwe overeenkomst Beschermd Wonen, beschermd thuis en begeleiding t/m
2022 (met mogelijkheden tot verlenging tot en met 2026).
2020: Collegebesluit over het verkennen van de regionale samenwerking
Kernboodschap
Regionale samenwerking blijft nodig, elke regio moet vóór 1 januari 2022 regionale
samenwerkingsafspraken maken. Er is een grote onderlinge afhankelijkheid binnen de regio voor
wat betreft het uitvoeren van de wettelijke taak Beschermd Wonen. Het gaat om het beschikbaar
houden van intramurale voorzieningen en de financiering en toegang daarvan. Vanuit de Norm
voor Opdrachtgeverschap (NvO) die landelijk is vastgelegd, zal elke regio voor 1 januari 2022
regionale samenwerkingsafspraken moeten vaststellen. Voor meer informatie over de NvO:
https://vng.nl/artikelen/netwerk-norm-voor-opdrachtgeverschap-nvo-beschermdwonenmaatschappelijke-opvang.
Consequenties
Hoe geven wij in de regio vorm aan de doordecentralisatie?
In de regio Alkmaar is een stuurgroep Beschermd Wonen gevormd waarin wethouders uit de
BUCH, Alkmaar en Heerhugowaard/Langedijk vertegenwoordigd zijn. De stuurgroep wordt
geadviseerd door een ambtelijke projectgroep die de landelijke ontwikkelingen volgt en de
regionale besluitvorming voorbereidt. De stuurgroep bestaat uit de wethouders: Robert te Beest
(Alkmaar), Marcel Reijven (Heerhugowaard en Langedijk) en Antoine Tromp (BUCH-gemeenten).
Beleidsvoorstellen worden voorbereid in de stuurgroep, voorgelegd aan het PORA sociaal, ter
vaststelling aangeboden aan individuele colleges en ter besluitvorming doorgeleid naar de raden.
Wat moet er nog gebeuren?
In de stuurgroep Beschermd Wonen worden dit voorjaar de regionale samenwerkingsafspraken
voorbereid, met daarbij 2 centrale pijlers: financiering en toegang van regionale voorzieningen.
Communicatie
Omdat er vertraging is opgetreden bij het ontwikkelen van een nieuw financieel verdeelmodel en
de landelijke opdracht is om voor 1 januari 2022 samenwerkingsafspraken vast te stellen, wordt
het komende half jaar gebruikt om 1. de contouren van het samenwerkingsvoorstel ter
bespreking voor te leggen aan de Wmo-raden in een regionale bijeenkomst en 2. op lokaal
niveau vragen en opmerkingen op te halen bij de zeven gemeenten, waaronder de commissie
Mens en Samenleving van uw raad en zo mogelijk in samenspraak met gemeente Langedijk.
De aandachtspunten worden verwerkt in het regionale samenwerkingsvoorstel worden naar
verwachting in september door de colleges ter vaststelling aan de gemeenteraden worden
aangeboden.
Bijlage(n)
N.v.t.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
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