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Presentatie Lokale visie Beschermd wonen en Opvang

Voorgesteld besluit

1. De lokale visie Beschermd wonen & Opvang "Een (beschermd) thuis voor iedereen" vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Het terrein van Beschermd wonen en opvang is volop in beweging. Op dit moment ligt de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Beschermd wonen en opvang nog bij Dordrecht als 
centrumgemeente voor onze regio. Deze gemeente ontvangt hier ook de rijksmiddelen voor. Vanaf 1 
januari 2022 worden zowel de taken als de Rijksbijdrage overgeheveld naar de lokale gemeenten. Dit 
gebeurt gefaseerd over een periode van 10 jaar. De doordecentralisatie van Beschermd wonen (en op 
langere termijn ook van opvang) betekent dat onze gemeente in de toekomst zelf verantwoordelijk 
wordt voor de ondersteuning aan en woonvoorzieningen voor inwoners met een BW indicatie.

In aanloop naar 2022 vinden er belangrijke landelijke en regionale ontwikkelingen plaats die van 
invloed zijn op het budget van gemeenten. Er komt een nieuw verdeelmodel van de beschikbare 
middelen voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast zal er overheveling van 
cliënten plaatsvinden naar de Wet langdurige zorg (Wlz), wat leidt tot een uitname van ongeveer een 
derde van het budget voor Beschermd wonen. Het vertrek van Vijfheerenlanden uit de regio leidt 
eveneens tot een afname van cliënten en daarmee het budget voor Beschermd wonen.

Deze ontwikkelingen en specifiek de doordecentralisatie van Beschermd wonen zijn van invloed op 
ons lokale beleid en uitvoering. De afgelopen jaren hebben we ons actief voorbereid op de 
veranderingen die eraan komen. Het is van belang om onze standpunten nu ook vast te leggen. Met 
de lokale visie (bijlage 1) markeren we waar we staan en hoe we onze rol in de toekomst zien op het 
gebied van Beschermd wonen en opvang.

Advies Platform Sociaal Domein
Eind augustus is de conceptversie van de lokale visie besproken tijdens een bijeenkomst van het 
Platform Sociaal Domein (Platform SD). Eerste opmerkingen van het Platform SD op de conceptversie 
zijn toen verwerkt. Hierna heeft het Platform SD, na overleg met hun participantenraad, op 14 
september j.l. een advies (bijlage 2) uitgebracht op het stuk. Een schriftelijke reactie op het advies 
namens het college is bijgevoegd (bijlage 3). 
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Beoogd effect
Middels deze visie dragen we onze standpunten uit en geven we draagvlak aan verdere 
uitvoeringskeuzes in de doordecentralisatie en transformatie van Beschermd wonen en opvang.

Argumenten
1.1 De landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om het innemen van standpunten.
Gemeente Dordrecht legt ons regelmatig vraagstukken voor in het kader van de doordecentralisatie. 
In de doordecentralisatie van Beschermd wonen moeten wij onder andere bepalen in welke mate wij 
de regionale samenwerking voortzetten en hoe wij ons lokale budget gaan besteden. De lokale visie 
geeft weer waar wij voor staan en hoe wij ons beleid willen voortzetten in de toekomst. In Hardinxveld-
Giessendam kiezen we voor stevig inzetten op preventie, goede zorg aan de voorkant en passende 
ondersteuning dichtbij, zo veel mogelijk lokaal.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
Na uw besluit wordt de schriftelijke reactie verzonden naar het Platform SD.

De lokale visie wordt geagendeerd in de Ontmoeting op 15 oktober 2020 en ter vaststelling 
voorgelegd in Het Debat/Het Besluit op 26 november 2020.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Bijlage 2. Advies Lokale visie Beschermd wonen en opvang.docx 
2. Bijlage 3 Reactie op advies Platform SD Lokale visie BW.docx 
3. Bijlage 1. Lokale visie Beschermd wonen en opvang 2020.pdf 
4. Presentatie visie bwo Ontmoeting 15 oktober 


