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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 gemeenteraad 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 MO en BW 

De doordecentralisatie van middelen voor MO en BW, die stapsgewijs van start is gegaan op 

1 januari 2022, betekent bij BW een verandering van een historische verdeling over 

centrumgemeenten naar een objectieve verdeling over alle gemeenten. Over deze 

objectieve verdeling vindt momenteel overleg plaats tussen het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. In 

december van 2020 werd bekend dat de financiële herverdeling van middelen met een jaar 

is uitgesteld naar 2023. De inhoudelijk doordecentralisatie vond wel plaats per 2022. De 

middelen voor MO blijven vooralsnog bij de centrumgemeenten. Vanaf 2022 werken 

gemeenten verplicht regionaal samen op het gebied van MO en BW, Westfriesland voldoet 

al aan deze verplichting. Over enkele jaren wordt besloten of MO ook wordt 

doorgedecentraliseerd. Dit gaat over 2026 of later. Tijdens een regionale 

raadsledenbijeenkomst in september is hier bij stil gestaan. 

 

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 
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zelfstandige vorm van wonen. In 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. Begin 2022 wordt deze overeenkomst definitief ondertekend. 

 

Blokhuisgelden 

Centrumgemeente Hoorn heeft voor de gehele regio Westfriesland in 2021 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. Daarnaast is een deel van het budget bedoeld voor de 

verbouwing van de nachtopvang. Alle maatregelen zijn van start gegaan. 

 

Inloop ggz 

Vanaf 2021 wordt er nauw samengewerkt met de aanbieders van de GGZ 

inloopvoorzieningen. De Westfriese gemeenten willen meer inzichten krijgen in het gebruik 

van de voorzieningen en de behoefte van de gebruikers. Uit deze samenwerking is onder 

andere naar voren gekomen dat de doelgroep van de inloop GGZ een regionale 

verantwoordelijkheid is. De voorziening inloop GGZ zou ook een regionale voorziening 

moeten zijn. Dat heeft als voordelen: 

- eenduidige besluitvorming; 

- financiering uit de regionale middelen; 

- samenhang in de doorontwikkeling naar een regionaal zorglandschap voor de 

doelgroep kwetsbare Westfriese inwoners met langdurige psychische 

kwetsbaarheden. 

Ook wordt de verdeling van de middelen meer afgestemd op het gebruik van de 

voorziening. 

 

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. De 

raadsbesluiten die hierover zijn genomen worden vastgelegd in de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst voor (psychisch) kwetsbare inwoners. Deze wordt in het 

eerste kwartaal ondertekend. 


