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Aanleiding
In het gemeentelijk convenant ‘samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in
Westfriesland’ zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de Westfriese gemeenten
vastgelegd. In het document ‘Herstel en Participatie: toekomstvisie (psychisch) kwetsbare
inwoners 2018 – 2023’ 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. Het gaat hierbij onder andere om cliënten in de Maatschappelijke Opvang (MO) en
het Beschermd Wonen (BW). Onderdeel van dit project zijn de aanpak van dak- en thuisloosheid
(Blokhuisgelden) en de doordecentralisatie Beschermd Wonen, inclusief de samenvoeging van de
toegangen MO en BW. Hiermee geven we uitvoering aan het raadsbesluit ‘doordecentralisatie’.
We informeren de raden graag over de stand van zaken van deze regionale projecten voor de
psychisch kwetsbare inwoners in onze regio. Voor een uitgebreide stand van zaken verwijs ik u
naar de rapportage in de bijlage.
Stand van zaken: landelijk

Doordecentralisatie BW
De doordecentralisatie van middelen voor Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen
(BW), die stapsgewijs van start gaat per 1 januari 2022, betekent bij BW een verandering van een
historische verdeling van gelden voor centrumgemeenten naar een objectieve verdeling over alle
gemeenten. In december van 2020 werd bekend dat de financiële herverdeling van middelen met
een jaar is uitgesteld naar 2023. De middelen voor MO blijven vooralsnog bij de
centrumgemeenten.

Ontwikkelingen GGZ binnen Wlz
Per 2021 staat de Wet langdurige zorg (Wlz) open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte
aan intensieve zorg. De landelijke inschatting was dat het om zo’n 30% van de huidige populatie
BW gaat. In de regio Westfriesland gaat ongeveer 35% van de huidige BW cliënten over naar de
Wlz.

Norm voor Opdrachtgeverschap
Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te maken
die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de
behoeften en mogelijkheden van de burger. Zorg die bovendien betaalbaar is, niet alleen nu,
maar ook in de toekomst. Om die ambitie waar te maken is een duurzame oplossing nodig.
Samenwerking is daarbij cruciaal. Met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) geven
gemeenten in de regio samen met regionale partners vorm aan deze ambitie. De NvO is in een
resolutie vastgesteld door gemeenten in VNG-verband, zowel voor jeugd als voor beschermd
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wonen en maatschappelijke opvang. Binnen het project ‘doordecentralisatie’ worden een aantal
openstaande punten opgepakt, zoals het vormgeven van één regionale toegang voor MO en BW.
Stand van zaken: regionaal
Voor een uitgebreide stand van zaken in de regio verwijs ik u naar de rapportage in de bijlage.
Hierbij worden de belangrijkste ontwikkelingen vermeld.

Pilot uitstroom
De pilot uitstroom wordt omgezet naar een definitieve uitstroomregeling. Door deze regeling
verbeteren we de uitstroom van cliënten in intramurale voorzieningen naar een meer
zelfstandige vorm van wonen. In de eerste helft van 2021 is de pilotovereenkomst aangepast,
verder uitgewerkt en geoptimaliseerd onder meer op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie
van onderzoeks- en adviesbureau DSP. De nieuwe conceptsamenwerkingsovereenkomst is door
de Westfriese woningcorporaties behandeld en goedgekeurd in het Madivosa/VVRE van 1 juli.

Regionaal samenwerken
Om tijdig voorbereid te zijn op de inhoudelijke doordecentralisatie Beschermd Wonen per 1
januari 2022 zijn in 2019 regionale afspraken gemaakt over de inhoud en juridische vorm van
onze samenwerking, de wijze waarop financiële risico’s worden gedeeld, de voorzieningen
worden gespreid en de toegangen en back-offices worden ingericht. Om tot deze afspraken te
komen is de DSP-groep als extern kwartiermaker aan de slag gegaan om in nauwe samenspraak
met betrokkenen (bestuurlijk, ambtelijk, maatschappelijke partners) tot een advies voor een
integraal afsprakenpakket te komen.
In de eerste helft van 2021 is hard gewerkt aan het neerzetten van de (inhoudelijke) kaders voor
een nieuw te vormen regionale toegang tot MO en BW. Medio 2021 wordt een keuze gemaakt
voor de vorm en organisatie van de nieuwe toegang. Daarna kan gezamenlijk gewerkt worden
aan de vervolgstappen. Wanneer de nieuwe toegang officieel van start kan gaan is nog niet
bekend, het streven is 1 januari 2022. Als per 1 januari 2023 de financiële doordecentralisatie
start zal hierop inhoudelijk en qua samenwerkingsafspraken goed aangesloten worden.

Blokhuisgelden
Centrumgemeente Hoorn heeft voor de gehele regio Westfriesland dit jaar een extra budget van
€ 2,7 miljoen ontvangen om het aantal dak- en thuislozen te verminderen. Dit budget is
gebaseerd op een aanvraag voor de uitvoering van zeven maatregelen.
De maatregelen zijn aanvullend op de maatregelen en initiatieven die in de regio Westfriesland
al in gang gezet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande regionale voorzieningen voor
(psychisch) kwetsbare inwoners en de afspraken rond het versnellen van woningbouw in
Westfriesland, zoals het Woonakkoord en de samenwerking met de Woningmakers. Alle
maatregelen zijn van start gegaan.
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