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ONDERWERP

raadsinformatiebrief plan van aanpak en spoorboekje opstellen regiovisie centrumtaken 

Geachte raad,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de regiovisie centrumtaken voor de 
Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen [MO/VO/BW].

HHM/BMC heeft in de rol van kwartiermaker de voorbereidende informatieronde langs alle 
Zeeuwse gemeenten en langs een aantal stakeholders afgerond. De bevindingen en 
conclusies hiervan heeft HHM/BMC neergelegd in een plan van aanpak en spoorboekje.

Wij hebben besloten in te stemmen met dit plan van aanpak en spoorboekje. U treft dit aan in 
de bijlage bij deze informatiebrief.

toelichting
Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de Wmo 2015 verantwoordelijk voor 
Beschermd Wonen [BW]. Vlissingen is centrumgemeente voor de uitvoering van zowel BW, de 
Maatschappelijke Opvang [MO] als voor Vrouwen Opvang [VO]. Het CZW bureau is hierbij 
operationeel de opdrachtnemer. In 2016 heeft de VNG-commissie Dannenberg op landelijk 
niveau een advies uitgebracht over de toekomstige aanpak van Beschermd Wonen. Centraal 
in het advies is de doelstelling van het realiseren van meer inclusiviteit van de cliënten BW. Dit 
betekent zoveel mogelijk zelfstandig wonen met ondersteuning op maat. De gemeenten in 
Zeeland ondersteunen deze doelstelling. 

Mede op basis van het advies Dannenberg zijn op landelijk niveau nieuwe kaders voor BW 
vastgesteld. Het belangrijkste kader is dat op 1 januari 2020 het budget BW wordt doorgede-
centraliseerd naar de individuele gemeenten in een integratieuitkering sociaal domein. De rol 
van centrumgemeente wordt dan afgeschaft. In VNG verband is afgesproken dat ter voorbe-
reiding hiervan in 2017 op regionaal niveau een regiovisie plan gereed moet zijn en dat deze 
regiovisie door de deelnemende gemeenten moet zijn vastgesteld.

In februari en maart 2017 heeft HHM/BMC als kwartiermaker een verkenning uitgevoerd bij 
alle provinciale stakeholders naar de opvattingen over de doorontwikkeling BW en MO. Dit be-
treft zowel de inhoudelijke opvattingen als de opvattingen over de bestuurlijke samenwerking. 
Dit heeft geleid tot de volgende weergave van de ambities: 
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• versterking inclusiviteit [toewerken naar maatschappelijke integratie van mensen met 
ernstig, psychiatrische aandoeningen]
• betere aansluiting op lokale voorveld [toewerken naar betere aansluiting van de onder-
steuning vanuit MO/BW op de ondersteuning die vanuit de reguliere Wmo en welzijn wordt ge-
leverd]
• meer inzet op preventie en vroegsignalering [toewerken naar meer effectieve inzet op 
vroegtijdige onderkenning van problematiek en daarmee op preventie van de inzet van zwaar-
dere, duurdere vormen van ondersteuning en nauwe afstemming met de zorgverzekeraar over 
de relatie met de psychische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet]
• borgen van zware zorg op provinciaal niveau [maken van nieuwe afspraken die voor 
alle gemeenten in Zeeland waarborgen dat de zwaardere, intramurale vormen van ondersteu-
ning in passende mate beschikbaar blijven]
• continuïteit voor MO en VO op provinciaal niveau organiseren [er is breed draagvlak 
om de taken voor de MO en VO op provinciaal niveau te blijven organiseren].
De kwartiermaker heeft deze ambities en doelstellingen gedeeld met en besproken in het 
College Zorg en Welzijn Zeeland [CZW], met de stuurgroep CZW-bureau op 12 april en met 
de ambtelijke kopgroep. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de zorgaanbieders BW.

Uitkomst hiervan is dat deze inhoudelijke ambities vertaald zijn in een aantal concrete doelstel-
lingen, zoals:
• lokale integrale toegang ontwikkelen, waardoor meer lokale regie mogelijk wordt;
• nieuwe prikkels in bekostiging en contractering introduceren, gericht op instroom, door-
stroom, uitstroom, zo mogelijk cliëntvolgend maken;
• verkennen van inhoudelijke kansen voor innovatie vanuit ervaringsdeskundigheid;
• ontschotten van de lokale budgetten voor het sociaal domein;
• provinciale solidariteit met betrekking tot MO/VO en zware zorg BW uitwerken;
• samenwerking met huidige aanbieders op provinciaal en regionaal vormgeven;
• in samenspraak met de corporaties voldoende en passende huisvesting realiseren 
[geclusterde varianten, tussenvoorzieningen, reguliere sociale huisvesting];
• ruimte voor meer veranderingen in de komende jaren en om te werken aan overige op-
gaven, zoals het uitwerken van afstemming met de zorgverzekeraar.

De kwartiermaker heeft in het plan van aanpak/het spoorboekje het voorstel gedaan om op 
korte termijn alle ambities en concrete doelstellingen uit te werken in een provinciale regiovisie. 
En om daarbij nog dit jaar drie proeftuinen uit te werken en in te richten. Deze proeftuinen zijn 
gericht op Toegang [trekker: Oosterschelde], Bekostiging [trekker: Zeeuws Vlaanderen] en 
Innovatie vanuit ervaringsdeskundigheid [trekker: Walcheren]. De proeftuinen worden 
uitgevoerd onder lokale [regionale] ambtelijke regie vanuit de regiogemeenten.
De inkoop van het Beschermd Wonen 2018 en de feitelijke bekostiging van de zorg in 2018 
maakt deel uit van het plan van aanpak/het spoorboekje. HHM/BMC begeleidt de gemeenten 
en de zorgaanbieders hierin. 

In de gekozen aanpak wordt vanuit een toekomstvisie 2020 bepaald wat de noodzakelijke 
stappen zijn voor de komende jaren om alle Zeeuwse gemeenten aan te sluiten op de nieuwe 
verantwoordelijkheids- en budgettaire verdeling van 2020. Daarbij bepaalt de inhoudelijke 
doelstelling ook de schaal waarop dit het beste uitgevoerd kan worden. 
Omdat de gewenste situatie in 2020 ingrijpend verschilt van de huidige situatie is in de aanpak 
nadrukkelijk aandacht voor het veranderingsproces. Zowel op inhoud als voor wat betreft de 
bestuurlijke verantwoordelijkheden en de samenwerking in de provincie.

De belangrijkste veranderingen liggen in het ontwikkelen van een nieuwe systematiek van be-
kostiging, waarbij prikkels ingebouwd zijn op het verminderen van de instroom en het bevorde-
ren van de doorstroom en de uitstroom. Dat vraagt om een verbinding met het lokale voorveld 
en een ontschotting in het sociaal domein. De andere belangrijke opgave is het inrichten van 
de toegang op lokaal/regionaal niveau, onder gemeentelijke regie en verantwoordelijkheid. De 
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toegang tot MO/VO/BW is in de huidige situatie belegd bij de zorgaanbieders. De inrichting 
van de toegang op lokaal/regionaal niveau vraagt om het borgen van voldoende expertise 
opdat niveau en op de verbinding in de toegang naar de andere delen van het sociale domein. 
Historisch vormen de beperkingen van de cliënt de basis voor de zorgverlening; dat was de 
zogenaamde AWBZ-systematiek. Het meer uitgaan van mogelijkheden en kansen past veel 
meer bij het streven naar inclusiviteit. Om deze kansen te verkennen is het voorstel eveneens 
een design experiment in te richten, waarbij sterk gebruik wordt gemaakt van de ervaringen 
van [ex] cliënten.
In de opzet van de proeftuinen wordt uitgegaan van de design benadering. Dat betekent dat de 
lessen uit de proeftuin, die tijdens de uitvoering getrokken kunnen worden, direct in breder 
verband geïmplementeerd worden. Dat wacht dus niet op een eindevaluatie. Het doel is 
hiervan de vernieuwing op de terreinen van MO/VO/BW niet te laten wachten op de uitvoering 
vanaf 1 jan. 2020.

Het bepalen van een systematiek voor de zorgzwaarte [het afwegingskader] is ook van belang. 
Dit geldt met name voor de bepaling van de zorg voor een specifieke groep cliënten die een 
zeer hoge zorgzwaarte hebben. De zorg en ondersteuning moet op basis van solidariteit op 
regionaal niveau vorm krijgen. Het is niet realistisch dergelijke specifieke, zware zorg op afzon-
derlijk lokaal niveau te organiseren. Het afwegingskader kan daarnaast ook gehanteerd wor-
den om te kijken welke cliënten geholpen kunnen worden vanuit de lichtere lokale Wmo onder-
steuning van begeleid wonen.

Het plan van aanpak is er op gericht om op Zeeuws niveau samen met de aanbieders een 
weg in te gaan gericht op een gezamenlijke [provinciale] en onderscheidende [lokale/regio-
nale] aanpak in Zeeland. Dat heeft alleen kans van slagen als alle Zeeuwse gemeenten zich 
hieraan committeren. De uiteindelijke besluitvorming in de Zeeuwse colleges is echter leidend.
Hetzelfde geldt voor de zorgaanbieders. In de voorgestelde aanpak is uitgegaan van een 
samenwerking met de huidige zorgpartners. Dat heeft alleen kans van slagen als die partners 
ook daadwerkelijk willen samenwerken. Samenwerken aan de fysieke overlegtafel aanbeste-
ding BW en samenwerken in de zin van samen delen en leren op basis van ervaringen in de 
proeftuinen. 

De uitvoering van het plan van aanpak/spoorboekje vindt tenslotte plaats binnen de 
beleidskaders en -afspraken, die tussen de centrumgemeente Vlissingen en de Zeeuwse 
gemeenten zijn gemaakt. Deze kaders en afspraken zijn neergelegd in de basis- en 
deelovereenkomst met de aanbieders BW.
Op basis van de in Zeeland gemaakt beleidsafspraken moet de uitvoering van de decentrali-
satietaken van MO/VO/BW plaatsvinden binnen het beschikbare budget [decentralisatiegeld 
én eigen bijdragen] worden opgevangen. Eigen gemeentelijke inzet is hierbij tot 1 jan. 2020 
niet aan de orde.

Onder regie van HHM/BMC wordt zo snel mogelijk begonnen met de uitvoering. De planning 
van de uitvoering is als volgt
• kwartaal 2 en 3 2017: uitwerking ambities en concrete doelstellingen in regiovisie en 
plan van aanpak
• kwartaal 3 en 4 2017: besluitvorming over de regiovisie in de Zeeuwse gemeenten
• kwartaal 3 en 4 2017: uitwerken en inrichten van proeftuinen voor Toegang 
[Oosterschelde] Bekostiging [Zeeuws-Vlaanderen, Innovatie vanuit ervaringsdeskundigheid 
[Walcheren] 
• kwartaal 3 2017: onderzoek van de ontwikkeling van het cliëntverloop vanaf 2015 
• kwartaal 4 2017: afwegingskader in methodische werkwijze ontwikkelen en toepassen 
voor toegang
• kwartaal 4 2017 / kwartaal 1 2018: zorgzwaarte bepaling
• kwartaal 3 2017: verwerking afspraken 2017 naar inkoopafspraken 2018 aan de 
fysieke overlegtafel en procesbegeleiding inkoop 2018
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• vanaf kwartaal 2 2017: plannen en uitvoering fysieke overlegtafels, overleggen met 
stuurgroep CZW-bureau, college CZW en de colleges van de 13 gemeenten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Wmo-Adviesraad Vlissingen hebben wij door middel van een afschrift van deze brief op 
gelijkluidende wijze geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




