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 De toeko st isie sluit aa  op de isie a  de o issie Da e erg Va  Bes her d o e  aar 
es her d thuis . I  deze isie staat ee  i lusie e sa e le i g e traal, aari  ee  ol aardige 

plek is voor kwetsbare inwoners). 
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AANLEIDING  In Westfriesland is Hoorn centrumgemeente voor de uitvoering van de regeling 

Maatschappelijke Opvang (MO), verslavingsbeleid en de openbare geestelijke 

gezondheidszorg (MO/Vb/OGGz) en (vanaf 2015) Beschermd Wonen (BW). Voor deze 

uitvoering is de gemeente Hoorn gemandateerd door de overige West-Friese gemeenten, 

zo ook Koggenland.  

 

Deze centrumgemeente-constructie wordt vanwege gewijzigd Rijksbeleid per 1 januari 

2020 losgelaten waardoor de middelen aan de afzonderlijke gemeenten worden 

toegekend. 

 

Landelijk is afgesproken dat alle regio’s in Nederland komen met nieuwe plannen voor 
deze taken.  

 
 

KADER  -Wet maatschappelijke ondersteuning. 

-Adviesrapport commissie Dannenberg1: “Van Beschermd Wonen naar een beschermd 

thuis”. VNG, 2015.  

- Beleidsplan sociaal domein 2017-2020. “Transformatie “vanuit de klei”: Dichtbij, inclusief 

en samen!” 

 

wij stellen 

voor 
 1. In te stemmen met de toekomstvisie “Herstel en participatie; toekomstvisie kwetsbare 

inwoners regio Westfriesland 2018-2023” 
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beoogd 

resultaat 
 Inhoudelijk 

In de toekomstvisie geven de Westfriese gemeenten aan hoe kwetsbare inwoners worden 

bijgestaan in het herstellen en versterken van de eigen regie en bij participatie aan de 

samenleving.  
 
De Uitgangspunten van de toekomstvisie zijn 

 
- duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars en 

maatschappelijke partners; 
- versterken van eigen regie, ervaringsdeskundigheid en informele zorg; 
- garanderen van langdurige begeleiding afgestemd op de behoefte van de inwoner 

en  continuïteit in de ondersteuning voor herstel en participatie; 
- laagdrempelige toegang tot zorg; 
- een breed scala aan woonvarianten en beschikbare en betaalbare woonunits; 
- borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 
 
De toekomstvisie is tot stand gekomen door een actieve bijdrage van alle gemeenten, 
diverse maatschappelijke partners en cliëntorganisaties in West-Friesland. Er zijn veel 
bronnen  geraadpleegd, gesprekken gevoerd, werksessies gehouden en concepten 
besproken. 
 
Deze toekomstvisie vormt de basis voor de mate van regionale samenwerking op dit gebied 
voor de komende jaren en zal resulteren in het herstel en het versterken van de eigen regie 
en de participatie aan de samenleving van kwetsbare inwoners.  
 
Het college heeft kennis genomen van het advies van de Stichting adviesraad Sociaal 
Domein Koggenland.  
 
Regionale samenwerking 
Het realiseren van de ambities op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen vereist afstemming en samenwerking tussen de domeinen wonen, welzijn, inkomen, 
werk en zorg. Het vraagt om samenwerking tussen alle ketenpartners: gemeenten, 
zorgaanbieders, lokale wijk- en gebiedsteams, verzekeraar, wooncorporaties en GGD. 
Behalve om inhoudelijke redenen zijn er ook doelmatigheidsoverwegingen om samen te 
werken. Zo zijn fysieke voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
minder doelmatig te realiseren per gemeente afzonderlijk. Ook inkoop, contractbeheer, 
kwaliteitsbeleid e.d. kunnen efficiënter georganiseerd worden door de zeven West-Friese 
gemeenten samen. Voorgesteld wordt dan ook om dit in stand te houden. 
 
Tot 2020 
Tot 2020 is er geen directe aanleiding of reden om de huidige rolverdeling tussen 
centrumgemeenten en regiogemeenten te wijzigen. In de toekomstvisie is dan ook gekozen 
om de structuur tot 2020 vooralsnog ongewijzigd te laten. Voor de periode na 2020 ligt dat 
anders. 
Na 2020 
In de toekomstvisie is gekozen om na 2020 een intensieve samenwerking voort te zetten 
met behoud van lokale autonomie op grote delen van de uitvoering. In dit scenario komt er 
regionaal budget en een gezamenlijke toegang voor MO en BW.  
 
Er komen regionale afspraken over beleid, inkoop, contractbeheer ed. Taken als 
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signalering, preventie, keukentafelgesprekken, het maken van een perspectief-plan en de 
inzet van ambulante begeleiding blijven een lokale aangelegenheid. 

 

ONDERBOUWING  Onder kwetsbare inwoners verstaan we mensen die op enig moment in hun leven voor 
kortere of langere tijd in een (zeer) kwetsbare situatie terecht komen en hierdoor op straat 
belanden of in opvangvoorzieningen terecht komen. Met dit document willen we u 
voorstellen de toekomstvisie vast te stellen. 
 
Het is van belang voor onze inwoners en de kwetsbare groep waar de toekomstvisie voor 
geschreven is, om tijdig een helder omschreven regionale toekomstvisie maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen te hebben vastgesteld. 
 
Deze toekomstvisie vormt de basis voor de mate van regionale samenwerking op dit gebied 
voor de komende jaren en zal resulteren in het herstel en het versterken van de eigen regie 
en de participatie aan de samenleving van kwetsbare inwoners.    
 
Deze toekomstvisie sluit aan op ons beleidsplan sociaal domein 2017-2020 Transformatie 
“Vanuit de klei”: Dichtbij, inclusief en samen, waarin een inclusieve samenleving wordt 
nagestreefd. 

 

KANTTEKENINGEN  Herverdeling middelen per 2020  onzeker 
Het Rijk is voornemens per 2020 de middelen te verdelen over de afzonderlijke gemeenten. 
De wijze waarop en hoe het in-groeipad vorm krijgt is nog niet duidelijk. 
 
Besluitvorming gemeenteraden Westfriesland 
De mogelijkheid bestaat dat niet alle gemeenteraden in Westfriesland op één lijn liggen. 
Om de raden zo goed mogelijk eenduidig te infomeren is deze toekomstvisie besproken 
tijdens de regionale raadsbijeenkomst 4 oktober jl. en tijdens uw raadsbijeenkomst van 20 
november 2017. Daarnaast hebben alle wethouders met dit onderwerp in hun portefeuille 
in deze regio diverse malen met elkaar afgestemd.  
 
Alternatieven 
Een alternatief is om de toekomstvisie minder ambitieus te maken, voor een minder 
intensieve samenwerking te kiezen en/of andere inhoudelijke keuzes te maken. Nadeel 
hiervan is een aanzienlijke vertraging in het proces van besluitvorming en uitvoering. 

 

FINANCIËN  De huidige situatie is in onderstaand schema geschetst. De gemeente Hoorn ontvangt t.b.v. 
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Datum college: 7 november 2017. 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 
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 Per 2020 zal er een nieuw objectief integraal verdeelmodel gaan gelden voor MO/Vb/OGGz, BW en Wmo begeleiding. De 

voor 2020 genoemde bedragen zullen daar onderdeel van uitmaken en worden verdeeld over alle gemeenten. 

de regio Westfriesland: 
 

Decentralisatie-

uitkering 

(meicirculaire 2017) 

2017 2018 2019 20202 

MO/Vb/OGGz € 2.376,415  € 2.376,415  € 2.376,415  € 2.376,415  

BW € 10.319.940 € 10.638.967 € 10.881.206 €10.879.960 
 
Het Rijk is voornemens per 2020 de middelen te verdelen over de zeven afzonderlijke 
gemeenten. De wijze waarop en hoe het in-groeipad vorm krijgt is nog niet duidelijk. To
2020 verandert er nog niets en blijft centrumgemeente Hoorn budgethouder. Voor de 
situatie na 2020 is nadere besluitvorming vereist, nadat het Rijk een besluit heeft genomen
over de herverdeling van middelen. 

 

COMMUNICATIE  Als alle raden in Westfriesland een besluit genomen hebben zal daarover vanuit de regio 
een persbericht verspreid worden en zullen betrokken partijen uitgenodigd worden voor 
een regionale bijeenkomst als aftrap van de uitvoering van deze toekomstvisie. Daarnaast 
zal gewerkt worden aan een plan voor de uitvoering van doelstellingen die binnen de visie 
passen. 

 

VERVOLG  Het actieplan (bijlage 4 van de toekomstvisie) wordt ieder jaar inhoudelijk en financieel 
verder uitgewerkt.  

 


