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Spoorboekje MO/BW Zeeland 2020 

Achtergrond en opgaven 

In februari en maart 2017 hebben BMC en HHM als kwartiermakers de opvattingen over de 
doorontwikkeling van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) in Zeeland 
verkend . Dit moet leiden tot een gezamenlijke visie op verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden en de provinciale samenwerking op deze dossiers. Die visie is gericht op 

ZOZO wanneer de beschikbare middelen niet meer via de centrumgemeente, maar via alle 
gemeenten worden verdeeld. 

De kwartiermakers hebben gesproken met alle relevante stakeholders in de provincie. De 
synthese van die gesprekken is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het College Zorg en 
Welzijn Zeeland op 7 maart jl. De uitkomsten daarvan waren aanleiding voor een vervolggesprek 

van de stuurgroep van het CZW-bureau met de kwartiermakers, dat op 22 maart jl. heeft 
plaatsgevonden. In dat gesprek is de kwartiermakers gevraagd een 'spoorboekje' op te stellen 
voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie en een plan van aanpak voor de uitwerking 
daarvan naar de lokale, subregionale en provinciale taken en verantwoordelijkheden. Voor de 
stuurgroep is vooral van belang, dat aandacht wordt gegeven aan de afstemming met de 
regionale aanbieders aan de fysieke overlegtafel en de vertaling daarvan naar inkoopafspraken in 
de komende jaren. Mede als gevolg van de vaststellingsovereenkomst met Zeeuwse Gronden, 

heeft dat ook betrekking op de inkoopafspraken 2017 en de voorbereidingen voor de afspraken 
die vanaf 2018 gaan gelden. Daarbij worden elementen van de beoogde ontwikkelingen in de 
contracten verwerkt. 

Commitment vanuit de 13 gemeenten over deze aanpak is noodzakelijk. Daarom heeft de 
stuurgroep CZW de aanpak uit dit spoorboekje via een concept college besluit voorgelegd aan het 
CZW in de vergadering van 23 mei. Besluitvorming daarover is aangehouden tot de volgende 
bijeenkomst van het CZW op 27 juni. Inmiddels is de inhoud van dit spoorboekje geactualiseerd. 

In deze notitie geven we een beschrijving van de benodigde ontwikkelingen en hoe die kunnen 
worden opgepakt. Daarbij geven wij een korte beschrijving van de activiteiten voor de invulling 
van de verschillende opgaven. We eindigen met een beschrijving van de bijdragen die wij als 

externe kwartiermakers kunnen (en willen) leveren. 

Achtereenvolgens komen de volgende opgaven aan de orde: 
1) 	 Kaders regiovisie MO/BW 2020 en verder. 

2) 	 Plan van aanpak voor de opgaven/doelstellingen 2018 en 2019 en 2020. 
3) 	 Verwerking uitkomsten mediation in de inkoopafspraken 2017. 

4) 	 Vormgeven aan proeftuinen. 
5) 	 Begeleiding inkoopafspraken 2018. 

6) 	 Overige onderwerpen: 
- provinciale afspraken Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang (vrouwenopvang); 
- governance bij regionale samenwerking; 

- rol HHM/BMC bij dit spoorboekje. 

Versiebeheer 

Eerdere versies van dit spoorboekje zijn besproken in de stuurgroep CVZ-bureau met de 
ambtelijke kopgroep en in het CZW van 23 mei. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd op basis 
van de bespreking met de ambtelijke kopgroep van 14 juni jl. 
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1. Kaders en regiovisie MO/BW 2020 en verde r 

In het voortraject is duidelijk geworden dat er provinciaal overeenstemming blijkt te zijn over de 

beweging die naar aan leiding van de implementatie van de adviezen van de commissie 
Dannenberg moet worden ingezet. Dit is nog eens bevestigd door het inhoudelijk memo dat op 
verzoek van de bestuurders in de Oosterschelderegio is opgesteld. Deze beweging wordt 
gekenmerkt door de volgende inhoudelijke ambities: 

• 	 versterking inclusiviteit 
(toewerken naar maatschappelijke integratie van mensen met -ernstige- psychiatrische 

aandoeningen); 

• 	 betere aansluiting op lokale voorveld 
(toewerken naar betere aansluiting van de ondersteuning vanuit MO/BW op de ondersteuning 

die vanuit de reguliere Wmo en welzijn wordt geleverd); 

• 	 meer inzet op preventie en vroegsignalering 

(toewerken naar meer effectieve inzet op vroegtijdige onderkenning van problematiek en 
daarmee op preventie van de inzet van zwaardere, duurdere vormen van ondersteuning en 
nauwe afstemming met de zorgverzekeraar over de relatie met de psychiatrische zorg vanuit 

de Zorgverzekeringswet); 

• 	 borgen van zware zorg 
(maken van nieuwe afspraken die voor alle gemeenten in Zeeland waarborgen dat de 
zwaardere, intramurale vormen van ondersteuning in passende mate beschikbaar blijven); 

• 	 continuïteit, voor zover nodig, voor MO en VO op provinciaal niveau organiseren 

(er is breed draagvlak om de taken voor de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang 

op provinciaal niveau te blijven organiseren) 

• 	 borgen van de kostenbeheersing van BW in het sociaal domein 

• 	 borgen van de ambtelijke en regionale samenwerking vanuit de lokale verantwoordelijkheid 
voor BW 

Deze inhoudelijke en bestuurlijke ambities krijgen vertalen we in een aanta l concrete 
doelstellingen, zoals: 
a. 	 (lokale) integrale toegang ontwikkelen, waardoor meer lokale regie mogelijk wordt; 
b. 	 nieuwe prikkels in bekostiging en contractering introduceren, gericht op instroom, 

doorstroom, uitstroom), deze mogelijk cliëntvolgend maken (toegang en bekostiging 
uitwerken als instrumenten van toekomstige kostenbeheersing); 

c. 	 verkennen van inhoudelijke kansen voor innovatie vanuit ervaringsdeskundigheid; 
d. 	 ontschotten van de lokale budgetten voor het sociaal domein; 
e. 	 voor 2.017-2019 vormt het beschikbare budget het budgettair kader voor BW; besluitvorming 

over het verdeelmodel vanaf 2020 in voorjaar 2018; 

f. 	 preventie van BW/MO versterken; 
g. 	 provinciale solidariteit mbt MO/VO en zware zorg BW uitwerken; 
h. 	 samenwerking met huidige aanbieders op provinciaal en subregionaal vormgeven; 

i . 	 in samenspraak met de corporaties voldoende en passende huisvesting realiseren 
(geclusterde varianten, tussenvoorzieningen; reguliere- sociale- huisvesting); 

j. 	 ruimte voor meer veranderingen in de komende jaren en om te werken aan overige opgaven, 
zoals het uitwerken van afstemming met de zorgverzekeraar. 

Planning uitwerking spoorboekje 

Besluitvorming over dit spoorboekje is geagendeerd voor de bijeenkomst van 27 juni. Inmiddels 
zijn, vooruitlopend die besluitvorming, in afstemming met de stuurgroep CZW-bureau en de 

ambtelijke kopgroep voorbereidende stappen gezet richting de beoogde proeftuinen en de 
afstemming daarover met de gecontracteerde aanbieders aan de fysieke overlegtafel. 
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2. Plan van aanpak voor de afzonderlijke opgaven 
Hieronder geven we voor de verschillende opgaven aan, welke elementen aan de orde moeten 
komen in het uit te werken Plan van Aanpak. 

a. Toegang (lokaal/subregionaal) inrichten (proeftuin·) 

Momenteel wordt de toegang tot BW en MO bewaakt door de gecontracteerde aanbieders. Alle 
gemeenten willen hierin een wijziging aanbrengen en deze op zorgvuldige wijze onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid brengen. Daarbij dient de inhoudelijke expertise, in te 
brengen vanuit het professionele veld van de aanbieders, te zijn geborgd. Bovendien moet 
worden nagedacht over de verbinding van deze specifieke toegang met de lokale en/of 
subregionale systematiek die in het bredere sociale domein wordt gehanteerd. Dit is immers een 
belangrijke conditie voor het realiseren van inclusie, de verbinding met het voorveld, de lokale 
regie en ontschotting. De wijze waarop dit vorm en inhoud kan krijgen is allesbehalve 
uitgekristalliseerd. Het belang om dit wel scherp te krijgen is voor alle gemeenten gelijk. 

Wij stellen voor hiertoe een proeftuin in te richten. Deze proeftuin kan worden ingericht zodra 
overeenstemming over de visie is bereikt, in de tweede helft van 2017. Deze wordt uitgevoerd in 
2018 en 2019. De ervaringen en uitkomsten kunnen in de tweede helft van 2019 worden 
geëvalueerd en dienen als basis voor de invulling van toegang vanaf 1-1-2020 (zie verder in §4). 
De proeftuin kan gezien worden als een design experiment. Dat betekent dat er gedurende de 
proeftuin al lessen getrokken kunnen worden voor een bredere implementatie. Daarvoor hoeft 
dan niet gewacht te worden tot de eindevaluatie. 

b. Bekostiging en contractering (proeftuin") 

De huidige bekostiging vindt plaats op basis van een historische verdeling van het volume. Voor 
de tarieven is onderscheid aangebracht voor basis, intensief en extra. Daarnaast wordt voor de 
woonsituatie onderscheid gemaakt in 'all-inclusive ' , 'geclusterd' en 'ambulant'. Dit betekent dat 
er nu in de praktijk vanuit het provinciale niveau op het budget wordt gestuurd. Voor de 
gecontracteerde aanbieders bevat deze werkwijze nu geen prikkels die zijn gericht op 
doorstroom en uitstroom. Bovendien leent deze aanpak zich niet voor een ontschotting in het 
sociaal domein, omdat gestuurd wordt vanuit het provinciale budget BW. 

Een toekomstige nieuwe vorm van bekostiging dient meer gericht te zijn op prikkels die 
bijdragen aan de inhoudelijke doelstellingen zoals instroom, doorstroom, uitstroom en de 
resultaten van de ondersteuning. Het is daarbij denkbaar dat de bekostiging veel meer de cliënt 
volgt en daardoor minder op het aanbod is gericht. Nieuwe bekostiging dient ook bij te dragen 
aan de ontschotting en aansluiting op het lokale voorveld (Wmo) . Wij stellen voor ook hiervoor 
een proeftuin in te richten. Net als de proeftuin toegang te baseren op de regionale visie voor de 
ontwikkeling naar 2020 en uit te voeren in 2018 en 2019, zodat de uitkomsten kunnen worden 
verwerkt in de afspraken voor de regionale aanpak vanaf 2020 (zie verder in §4). Ook deze 
proeftuin kan evenals de proeftuin Toegang de vorm van een design experiment krijgen. 

c. Verkennen kansen voor innovatie, inbreng ervaringsdeskundigheid (proeftuin) 
De huidige blik op BW en MO wordt voor een belangrijk deel bepaald door de historie die binnen 
de AWBZ is opgebouwd. De doordecentralisatie van de verantwoordelijkheden en de middelen 

naar alle gemeenten, biedt een mooie kans om de uitgangspunten voor de ondersteuning 
opnieuw te overwegen. Historisch vormen de beperkingen van de cliënt de basis voor de 
zorgverleningen; terwijl uitgaan van mogelijkheden en kansen veel meer bij inclusiviteit passen. 

• Beide proeftuinen 'Toegang' en 'Bekostiging' worden gecombineerd uitgevoerd, vanwege de onderlinge 

raakvlakken tussen toegang en bekostiging. 
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Om deze kansen te verkennen stellen nog een design experiment voor, in de vorm van een 
proeftuin Innovatie, waarbij sterk wordt geleund op de ervaringen van (ex)cliënten. 

d. Preventie en de verbinding met het 'voorveld' (proeftuin) 
Er wordt veel waarde gehecht aan het benutten van kansen om de ondersteuning van de mensen 
met chronische psychiatrische in een vroeger stadium te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld 
door veel meer vanuit het voorveld te werken, met aandacht voor vroegtijdige signalering van 
mogelijke problematiek. Daardoor kan ondersteuning in de directe woon- en leefomgeving 
mogelijk verergering en dus opschaling van zorg voorkomen. Na het gesprek aan de Fysieke 
Overlegtafel is voorgesteld ook hiervoor een proeftuin in te richten, om te kunnen verkennen en 
ervaren hoe de kansen op preventie (BW en MO) kunnen worden verzilverd. Ook deze proeftuin 
kan als design experiment worden ingericht, om waar mogelijk goede uitkomsten direct te 
vertalen in lokale, (sub)regionale en/of provinciale afspraken. 

e. Ontschotting sociaal domein 
Het nieuwe verdeelmodel dat vanaf 2020 wordt ingevoerd, gaat (vooralsnog) uit van één 
integratie-uitkering voor het Sociale Domein. Dat betekent dat de huidige verschillende 
budgetten straks ontschot in één budget aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld. Deze 
ontschotting betekent dat als er een overschot of tekort is op het budget voor jeugd, Wmo of BW 
(dat is uiteindelijk ook Wmo), dit verrekend kan worden. Ook de middelen voor de MO worden in 
dat integrale budget meegenomen, terwijl de Zeeuwse ambitie is deze middelen provinciaal 
beschikbaar te maken en dus niet mee te nemen in de ontschotting. Daarvoor zijn dan 
aanvullende afspraken noodzakelijk. 

Het uitgangspunt voor de ontschotting is het lokale (subregionale) niveau. Daarom wordt de 
(integrale) toegang ook lokaal/subregionaal belegd. De beoogde veranderingen rond 
(cliëntvolgende) bekostiging vanuit raamcontracten op basis van kwaliteit met aanbieders, 
sluiten hierop aan. 

De planning voor de ontschotting loopt gelijk op met de invoering van de nieuwe bekostiging BW 
(2019/2020). De uitwerking kan plaats vinden op het moment dat de (voorlopige) uitkomsten van 
het nieuwe verdeelmodel worden gepubliceerd. Dat is nu voorzien voor de meicirculaire van het 
Gemeentefonds in 2018. 

f. Regionale solidariteit MONO/BW 
In het voortraject is vastgesteld dat er breed draagvlak is om de Maatschappelijke Opvang, de 
Vrouwenopvang (ook wel: Veilige Opvang) en intensieve intramurale vormen van Beschermd 
Wonen op provinciaal niveau te blijven organiseren. Dat betekent dat er op provinciaal niveau 
een alternatief moet worden ingericht voor de wegvallende functie van de centrumgemeente. 
De gezamenlijk contractering en bekostiging van deze vormen van provinciale zorg vraagt om 
afstemming en afspraken over de ambtelijke inzet hierbij en de verdeling van de (financiële) 
risico's die daarbij optreden. Wij verwachten dat deze afspraken de instemming nodig hebben 
van de 13 colleges, omdat de lokale verantwoordelijkheden immers provinciaal worden 
uitgeoefend. 

Specifiek voor Beschermd Wonen betekent dit ook nader moet worden gedefinieerd welke 
vormen van ondersteuning provinciaal worden georganiseerd en welke lokaal (of: subregionaal). 
Op basis van een inventarisatie van de betreffende zorgvormen (door een inhoudelijke werkgroep 
bestaande uit professionals van enkele aanbieders en beleidsambtenaren, ondersteund door 
medewerkers CZW-bureau) kan duidelijkheid komen over de aantallen, kosten en financiële 
risico's (zie hierna in paragraaf 3, bij het onderzoek naar de zorgzwaarte). Vooralsnog gaan wij 
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ervan uit dat de risico's die horen bij provinciaal gecontracteerde zorgvormen op basis van 
provinciale solidariteit gezamenlijk worden gedragen. 

De principiële keuzes voor de wijze van omgaan met provinciale zorgvormen wordt in de tweede 
helft van 2017 uitgewerkt, mede op basis van genoemde inventarisatie. De uitkomsten worden in 
2019 verwerkt in afspraken over het stelsel vanaf 2020. 

g. Aansluiting op lokaal/subregionaal niveau, overheveling ambulante ondersteuning 

Inclusie is een belangrijke doelstelling van de doorontwikkeling, de verbinding van de zorg met 
het lokale voorveld. Dit vraagt om een goed samenspel tussen aanbieders op lokaal en 
subregionaal niveau en aansturing daarvan vanuit de gemeente (al dan niet subregionaal 

samenwerkend). Dit lokale en subregionale niveau biedt immers de beste garanties voor 
afstemming en afspraken over samenwerking, de benodigde producten, huisvesting en opgaven. 
We gaan ervan uit dat mede daarom ook de aanbieders BW op subregionaal niveau participeren 
in fysieke overlegtafels. 

De vraagstukken die daarbij aan de orde komen raken aan de ontwikkeling van bekostiging (zie 
hiervoor onder opgave b. In de aanloop naar het maken van inkoopafspraken voor 2018 kunnen 
de ontwikkelopgaven die hierbij kunnen gaan spelen worden geïnventariseerd. 

h. Passende huisvesting 

In de huisvestingssituatie wordt nu een onderscheid gemaakt tussen all-inclusive, geclusterd en 
'gewoon'. In al deze woonvormen komen verschillende intensiteiten van zorg voor (basis, extra 
en intensief). Door de focus op instroom, doorstroom en uitstroom aan te brengen, kan worden 
toegewerkt naar de aansluiting op het lokale voorveld, preventie en inclusie. Het lijkt er 
vooralsnog op dat de beschikbaarheid van passende huisvesting in Zeeland geen grote 
belemmering vormt voor deze beweging. Echter, hier is tot dusver niet op gestuurd vanuit 
toegang en bekostiging. Mogelijk is er wel meer behoefte aan tussenvoorzieningen (tussen 
ambulant en intramuraal). 

Het lijkt ons belangrijk dat er provinciaal wordt gekeken op welke wijze deze opgave het best 
kan worden aangevlogen. Hierbij spelen de woningcorporaties een belangrijke rol, aangezien het 
bij de betreffende cliënten doorgaans om sociale huisvesting gaat. Daarbij is het belangrijk dat 

er een brede inventarisatie wordt opgepakt naar de toekomstige behoefte aan sociale huisvesting 
vanuit bijzondere doelgroepen. Dit reikt verder dan de doelgroep MO/BW (mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen), want het raakt ook aan de ouderenhuisvesting, statushouders, etc. 
Wij denken dat dit om een provinciale aansturing vraagt. Vanwege de bredere oriëntatie valt dit 
onderwerp buiten de scope van dit spoorboekje, dit dient elders te worden belegd! 

i. Overige opgaven 

Vanuit de inhoudelijke visie, zoals die bijvoorbeeld in de Oosterschelderegio is uitgewerkt, zijn 

veel meer opgaven te definiëren. Een concreet voorbeeld daarvan betreft de afstemming met CZ 
als dominante zorgverzekeraar in Zeeland. Bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid van 
psychiaters ten behoeve van de gemeenten. 

Wij verwachten dat er nog andere voorbeelden van (gemeenschappelijke) opgaven worden 
aangedragen met het oog op de dynamiek richting de nieuwe situatie vanaf 2020. Daarbij is het 
heel goed denkbaar dat dit ook leidt tot aanvullende proeftuinen. Daarin kunnen één of meer 

gemeenten andere onderdelen van de veranderingen voorbereiden en conceptueel uitwerken. 
Het lijkt ons van belang dat de afstemming op Zeeuwse schaal daarvoor de ruimte biedt, vanuit 
de gemeenschappelijke noodzaak tot veranderingen in de aanloop naar 2020 en de gedeelde visie 
over de veranderingsrichting daarbij. 
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3. Verwerking vaststellingsovereenkomst mediation 
Op 27 maart jl. is de mediation tussen Zeeuwse Gronden en centrumgemeente Vlissingen 
succesvol beëindigd met ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De afspraken die 
daarin zijn gemaakt, moeten worden verankerd in definitieve inkoopafspraken 2017. Daarbij 
gelden enkele afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen en waaraan 
wij als kwartiermakers een bijdrage leveren. Dit betreft de regie over de overlegtafel en een 
onderzoek naar de zorgzwaarte van cliënten zoals de aanbieders die hebben vastgesteld. 

Regie bijeenkomsten overlegtafel 
Voor de fysieke overlegtafel zijn voor de zomer twee afspraken gemaakt, namelijk op 18 mei en 
13 juli. Wij verwachten dat deze twee bijeenkomsten voldoende moeten zijn voor het verwerken 
van de uitkomsten van de mediation in definitieve inkoopafspraken 2017 en in een agenda voor 
de besprekingen gericht op 2018 en verder. In samenspraak met de portefeuillehouder van de 

centrumgemeente (als bestuurlijk verantwoordelijke voor dit dossier en als deelnemer aan de 

mediation), in afstemming met de ambtelijke kopgroep en met ondersteuning van het CZW
bureau, nemen wij de regie over beide bijeenkomsten. Dat wil zeggen dat we de agenda 
voorbereiden, de bijeenkomsten leiden en het gesprek aan de overlegtafel daarmee in nieuwe 
banen leiden. Daarbij zijn de uitgangspunten voor de regionale visie, zoals hiervoor verwoord, 
voor ons leidend. 

Onderzoek zorgzwaarte 
Daarnaast is in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat de bepaling van de zorgzwaarte 
methodisch uitgewerkt moet worden en dat er een steekproef moet plaatsvinden naar de huidige 
vastgestelde zorgzwaarte van cliënten. Wij zien dit vraagstuk als onderdeel van de hiervoor 
geschetste aanpak rond regionale solidariteit (zie hiervoor bij de opgaven f. eng.) . In dat kader 
dient te worden vastgesteld welke zorgvormen regionaal georganiseerd blijven. Naast dat 
daarvan een omschrijving moet worden gemaakt, dient deze omschrijving te worden verwerkt 
tot een regionaal afwegingskader aan de hand waarvan de toegang tot die regionale zorg wordt 
georganiseerd. In het kader van deze passage uit de vaststellingsovereenkomst, kan vervolgens 
steekproefsgewijs de zorgzwaarte van bestaande cliënten worden getoetst. Voor dit laatste dient 
gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde medewerkers (onafhankelijke indicatiestellers 
met gerichte expertise op GGZ-problematiek). 

Hiertoe wordt een inhoudelijke werkgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
aanbieders en beleidsambtenaren , met ondersteuning vanuit het CZW-bureau. Deze werkgroep 
verkent de grens tussen lokale (subregionale) en provinciale vormen van ondersteuning en 
vertaalt deze naar een afwegingskader dat door 'toegang' gehanteerd kan worden. Vervolgens 
worden afspraken gemaakt over het steekproefsgewijs toetsen van een aantal huidige cliënten 
van de verschillende zorgaanbieders. De uitkomsten van deze aanpak worden in samenhang met 
de proeftuin Toegang verwerkt bij besluitvorming richting 2020. 

Naast dat vanuit deze inhoudelijke werkgroep duidelijk wordt welke zorgvormen provinciaal 
georganiseerd blijven, wordt tevens duidelijk welke ondersteuning een lokale (of: subregionale) 
verantwoordelijkheid krijgt. Vooruitlopend op de situatie vanaf 2020 en een nieuw landelijk 
verdeelmodel, kan nu al worden overwogen de verantwoordelijkheid voor ambulante cliënten 
over te hevelen naar de woonplaats (BW-cliënten die 'gewoon' wonen). Dit behoeft verdere 
uitwerking en doorrekening van financiële effecten. Indien in het najaar van 2017 blijkt dat dit 
een reële mogelijkheid is die op draagvlak in de provincie kan rekenen , wordt dit na 
besluitvorming begin 2018 (CZW en 13 colleges) besproken met de aanbieders aan de fysieke 
overlegtafel, in het verlengde van de inkoopafspraken 2019. 
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Onderzoek cliëntverloop en toegekende zorgzwaarte 
De gemeente Vlissingen laat separaat een objectief en onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar 
het aantal cliënten per gecontracteerde aanbieder en hoe dat zich in de periode sinds 1-1-2015 
heeft ontwikkeld. Doel daarvan is vast te stellen of de vooronderstelling voor wat betreft het 
aantal cliënten in zorg, waar de budgetgarantie 2017 op is gebaseerd, nog altijd in de praktijk 
klopt. Het gegarandeerde budgetplafond is per aanbieder gebaseerd op de situatie van eind 2014 
(aantal cliënten in zorg) en daarna in 2015 en 2016 ongewijzigd doorgezet. Voor 2017 is 
afgesproken dat de budgetten op de het werkelijke aantal cliënten en de bijbehorende 
zorgzwaarte is gebaseerd, met het budget 2016 als gegarandeerde ondergrens. Dit onderzoek 
moet duidelijk maken of en welke verschuivingen in cliëntenaantallen sindsdien zijn opgetreden. 
De uitkomsten van dit onderzoek naar het cliëntverloop worden gebruikt bij het definitief 
vaststellen van de budgetten voor 2017. 
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4. Regionale samenwerking en de vormgeving van de proeftuinen 

Het doel van de proeftuinen is geformuleerd in paragraaf 2, onder de opgaven a. t/m d. Wij zien 

de proeftuinen nadrukkelijk als een uiting van de provinciale samenwerking in Zeeland. Dat 
betekent dat de proeftuinen door enkele gemeenten worden opgestart om ten behoeve van alle 
gemeenten kennis en uitkomsten te verwerven. Wij stellen voor de proeftuinen in algemene zin 
als volgt aan te sturen: 

• 	 De proeftuin wordt ambtelijk gecoördineerd vanuit de beleidsafdeling van één of meer lokale 

gemeente(n), in afstemming met de betrokken subregio (eiland). Voorstel: 

- proeftuin Toegang·: tenminste uitvoeren in (een deel van) de Oosterschelderegio, 

- proeftuin Bekostiging': tenminste uitvoeren in Zeeuws Vlaanderen. 

- proeftuin Innovatie en Ervaringsdeskundigheid: uitvoeren op Walcheren. 
- proeftuin Preventie en verbinding met het voorveld: voorbereid door de Oosterschelderegio 
uit te voeren op meerdere plaatsen. 

• 	 Elke proeftuin kent een werkgroep, waarin tenminste één gemeente van 'over het water' 

meedenkt en meekijkt met de ontwikkelingen. 

• 	 Vanuit het CZW-bureau wordt expertise aan de proeftuinen aangeboden, ondersteunend en 

faciliterend aan de proeftuin. 

• 	 De betrokkenheid van aanbieders wordt waar mogelijk aangevlogen vanuit de subregionale 

Overlegtafel, in afstemming met de provinciale fysieke overlegtafel BW. 

• 	 De gekozen 'eigenaren' van de proeftuinen werken een Plan van Aanpak uit met de opzet 

voor de proeftuin, aanpak, tussenresultaten, rapportagemomenten, etc. Gereed in Q3 2017. 

• 	 Besluitvorming over uitvoering en start van de proeftuinen in het College Zorg Ei: Welzijn in 

Q4 2017; start van de proeftuin zo snel mogelijk daarna. 

• 	 De proeftuinen lopen in 2018 en 2019 als design experimenten. Monitoring en eindevaluatie 
van de resultaten in de tweede helft van 2019, zodat implementatie in brede zin in ieder 

geval in 2020 mogelijk is. Positieve ervaringen kunnen eventueel ook tussentijds (2019) al 
worden geïmplementeerd. 

De verwerking van deze uitgangspunten naar het concept college besluit voor het CZW (23 mei) is 
besproken in de bijeenkomst van de ambtelijk kopgroep. Daarbij is gezocht naar aansluiting op 
bestaande plannen, zoals bijvoorbeeld binnen de Oosterschelderegio zijn uitgewerkt. 

Naast de voorgestelde proeftuinen , kunnen altijd andere vraagstukken en opgaven in aanvullende 

proeftuinen worden opgepakt en verkend. Het is in het kader van de Zeeuwse samenwerking 
belangrijk hierbij ambtelijk en bestuurlijk af te stemmen en zoveel mogelijk samen op te 
trekken. Daartoe is een voorlopige 'governance-structuur' uitgewerkt; deze kan mogelijk worden 

aangepast op basis van de provinciale afspraken rond de samenwerking in het sociaal domein. 

Afspraken regionale samenwerking 
Om de provinciale samenwerking zoals in dit spoorboekje beschreven te kunnen aansturen, is de 

volgende rol- en taakverdeling uitgewerkt: 

• 	 De stuurgroep CZW-bureau (bestaande uit de vier wethouders; één van de centrumgemeente 
en één vanuit elke subregio) neemt een regierol. Daarbij is het uitgangspunt dat alle 

• Beide proeftuinen 'Toegang' en 'Bekostiging' worden in beide regio's gecombineerd uitgevoerd vanwege de 
onderlinge raakvlakken tussen toegang en bekostiging. 
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belangrijke besluiten, zowel inhoudelijk als financieel, steeds via het CZW aan de 13 colleges 
worden voorgelegd. 

• 	 De ambtelijke kopgroep (eveneens bestaande uit ambtenaren vanuit de centrumgemeente en 
de subregio's) coördineert de verschillende aanpak lijnen van de aanpak en de proeftuinen 
en de inkoop 2018. Als 'projectgroep' schakelt de kopgroep via een regionale ambtelijke 
overleggen naar de collega's van alle 13 gemeenten. 

• 	 HHM en BMC fungeren tijdelijk als programmamanagement, in opdracht van de stuurgroep en 
in nauwe afstemming met de projectgroep. Bij de overdracht maken we een beschrijving van 
de rol van programmamanager, zodat deze na ons vertrek kan worden ingevuld. 

• 	 Vanuit het CZW-bureau worden de verschillende gremia gefaciliteerd en de verschillende 
trajecten ondersteund. 

• 	 De lijn met de dienstverleners verloopt via de Fysieke Overlegtafel BW, onder regie van de 

stuurgroep. 

• 	 Per proeftuin wordt een werkgroep ingesteld, conform de beschrijving in de vorige 

paragraaf. Vanuit de projectgroep wordt met deze werkgroepen gecommuniceerd, zodat in 
de projectgroep vorderingen en uitkomsten worden ingebracht. 
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5. Voorbereidingen inkoopafspraken 20 18 

In de deelovereenkomst Beschermd Wonen 2017 zijn afspraken gemaakt over de vernieuwing van 

de ondersteuning vanaf 2018. Dit moet verder aan de fysieke overlegtafel worden uitgewerkt en 
verankerd in inkoopafspraken voor 2018. Vanuit de aanbieders is reeds meermalen aangedrongen 
op spoedige start van de invulling hiervan. 

Gelet op het voorgaande denken wij dat de beoogde veranderingen richting 2018 moeten worden 
bezien tegen de achtergronden van de doorontwikkeling naar 2020, dus in het verlengde van de 
regionale visie op die doorontwikkeling. Dat betekent dat eerst die visie moet zijn vastgesteld, 
voordat die kan worden vertaald naar veranderingen in de dienstverlening vanaf 2018. 

Ook zien wij dat de inkoopafspraken 2018 samenhangen met de uitvoering, implementatie en 
beoogde opbrengsten van beide proeftuinen en met de mogelijke overheveling van de ambulante 
cliënten naar de woonplaatsgemeente. Ook dienen deze afspraken toe te werken naar de 
gewenste situatie in 2020 (aansluiting lokale zorgveld; focus op instroom, doorstroom, uitstroom; 
provinciale afstemming op de zware, intensieve, intramurale ondersteuning). 

Dit betekent dat de gesprekken met de aanbieders over de veranderingen in de inkoopafspraken 

van 2018 vanaf het derde kwartaal 2017 kunnen plaatsvinden. Dan immers dienen genoemde 
voorwaarden te zijn ingevuld. Wel dient de agenda voor deze onderwerpen aan de overlegtafel 
van 13 juli te zijn uitgewerkt, zodat verwachtingen kunnen worden gemanaged. 
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6 . Overige onderwerpen 

Provinciale afspraken Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang (vrouwenopvang) 

Hiervoor is met name gesproken over de afspraken rond de voorbereiding op de 
doordecentralisatie van het Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar alle 13 
gemeenten. Met betrekking tot de Maatschappelijke Opvang en de Veilige Opvang 
(vrouwenopvang) worden uiterlijk in 2019 de provinciale afspraken herijkt, op basis van de dan 
bekende landelijke financiële afspraken en de actuele provinciale verhoudingen. Mogelijk wordt 
ter voorbereiding daarop ook voor deze dossiers een proeftuin ingericht, dan wel wordt 
beoordeeld op welke wijze de uitkomsten van de vier proeftuinen BW doorwerken in de MO/VO. 

Governance regionale samenwerking 

Het separate traject rond de provinciale samenwerking op het sociaal domein moet leiden tot 
een geaccepteerde governance rond samenwerkingstrajecten, zoals rond Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang. Zolang er geen andere wijze van besluitvorming wordt 
overeengekomen, gaan wij ervan uit dat de stuurgroep CZW-bureau als vooruitgeschoven post 
vanuit het College Zorg & Welzijn van de 13 Zeeuwse gemeenten, besluiten kan voorbereiden 

namens de 13 gemeenten. Wij zien de ambtelijke kopgroep, die afgelopen periode de agenda 
van de fysieke overlegtafel met de aanbieders heeft voorbereid en bij het visietraject is 
betrokken , als passend gremium om de inhoudelijke samenwerking te monitoren en bespreken. 

Rol HHM/BMC tot aan 1 augustus 2017 
Wij denken dat het goed mogelijk is om voor de zomervakantie in Zeeland de volgende 
resultaten te realiseren: 

• 	 Overeenstemming over de regiovisie "MO/BW 2020 en verder" bij 13 wethouders en 
besluitvorming daarover in 13 colleges. 

• 	 Acceptatie van dit Plan van Aanpak met spoorboekje voor de opgaven in de periode tot aan 
2020 met het oog op het werken in overeenstemming met deze visie vanaf 2020. 

• 	 Uitkomsten van de mediation zijn verwerkt in de inkoopafspraken 2017. 

• 	 Agenda voor de overlegtafel gericht op de inkoopafspraken 2018 opgesteld. 

• 	 Uitwerking van drie proeftuinen is belegd en opgestart. 

• 	 De regie over de regionale samenwerking is belegd op een door alle betrokkenen 
geaccepteerde wijze. 

Onze bijdrage aan deze resultaten bestaat uit de volgende rollen: 

• 	 Uitwerken en opschrijven van visie en Plan van Aanpak. 

• 	 Begeleiden bij de bestuurlijke discussie en besluitvorming daarover. 

• 	 Regie over het proces aan de overlegtafel maatschappelijk aanbesteden. 

• 	 Regie over de opzet van de proeftuinen. 

• 	 Regie en uitvoering(deels) van de afspraken vaststellingsovereenkomst. 

• 	 Coördinatie tav alle processtappen. 

• 	 Coachend naar de ambtelijke ondersteuning op inhoud en naar het CZW-bureau. 

• 	 Borging van deze rol van programmamanagement voor na de periode van externe inzet. 

• 	 Handelen in opdracht van de 13 wethouders, onder aansturing van de centrumgemeente. 

Hierbij doen wij graag een beroep op data en kennis die bij het CZW-bureau beschikbaar is over 
de actuele situatie in de regio en de ontwikkelingen sinds 2015. Wij zien voor het CZW-bureau 

een faciliterende en begeleidende rol bij de proeftuinen en een ondersteunende rol bij de 
bijeenkomsten van de fysieke overlegtafel. 
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SPOORBOEKJE 


Op de volgende pagina is het spoorboekje met de genoemde onderwerpen in een planning gezet. 


Daarbij zijn de volgende 'stations ' voor de globale planning relevant: 


Tot en met de zomer 2017 ( tweede en derde kwartaal): 

• 	 27 juni: Collegevoorstel tbv CZW over het uitwerken van de visie 2020 en besluitvorming over 
de aanpak in dit spoorboekje 

• 	 13 juli: Fysieke overlegtafel tbv opzet agenda voorbereidingen inkoopafspraken 2018 en 
deelname proeftuinen 

• 	 Opstarten inhoudelijke werkgroep tbv grens lokale/provinciale zorgtaken, afwegingskader en 
toetsing cliënten (onderzoek zorgzwaarte) 

• 	 Opzet/design proeftuinen, voorbereiding uitvoering 

• 	 Regionale governance rond samenwerking proeftuinen, afstemming aanbieders, etc. 

• 	 Uitvoering onderzoek cliëntverloop 

Naj aar 2017 (vierde kwartaal) 
• 	 Besluitvorming proeftuinen (CZW / 13 colleges) en start uitvoering 

• 	 Besluitvorming afhechting inkoop 2017 

• 	 Besluitvorming principes zorgzwaarte, lokale en provinciale zorgvormen 

• Eventuele voorbereiding overheveling ambulante cliënten naar eigen gemeente 

• Inkoopafspraken 2018 

20 18: 

• 	 Verkenning financiële arrangement obv nieuwe verdeelmodel 

• 	 Tussenevaluatie proeftuinen, eventueel besluit implementatie in 2019 

20 19: 
• 	 Evaluatie proeftuinen en vertaling naar nieuwe stelsel 

• 	 Definitieve provinciale afspraken voor samenwerking rond zware zorg 

• 	 Verankeren afspraken in besluitvorming, inclusief solidariteit 

• 	 Hernieuwen provinciale afspraken MO/VO 

Enschede/ Amersfoort 20 juni 2017 

HHM : Nico Dam 
BMC : Frans Vos 
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Regiovisie opstellen en uitwerken in Plan van Aanpak (oa. tbv VNG) 

Proeftuinen Toegang, Bekostiging en Innovatie, voorbereidingen 

- besluitvorming over start proeftuinen CZW en 13 Colleges 

- uitvoering proeftuinen 

- eindevaluatie van bevindingen en uitkomsten 

- vertaling in provinciale afspraken 

Onderzoek zorgzwaarte, start inhoudelijke werkgroep zorgzwaarte 

- ontwikkeling afwegingskader voor provinciale zorgvormen 

- steekproefsgewijs onderzoek zorgzwaarte 

- besluitvorming uitkomsten in principes van solidariteit vanaf 2020 

- voorbereiding overheveling ambulante cliënten (eventueel) 

- besluitvorming overheveling ambulante cliënten in 13 Colleges en FO 

- vertaling principes van solidariteit in nieuw stelsel 

Uitkomsten mediation bespreken aan Fysiek Overlegtafel 

Onderzoek cliëntverloop opstarten en ui tvoeren 

- besluitvorming definitieve budgetten 2017 (CZW en 13 Colleges) 

Agenda inkoopafspraken 2018 met FO, deelname proeftuinen 

- opstart gesprekken inkoop 2018, experimenten met budgetten? 

- besluitvorming inkoop 2018 

Effecten nieuw verdeelmodel in ontschotte budgetten 

Verwerken provinciale afspraken Maatschappelijke Opvang/ VO 
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