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Raadsinformatiebrief Uitstroom Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
Geachte leden van de raad,
Op 16 december jl. werd in de raadsvergadering de vraag aangereikt hoe de stand van
zaken is met betrekking tot de ambities voor uitstroom van cliënten uit voorzieningen voor
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Wethouder De Jonge heeft daarop
toegezegd dat er een raadsinformatiebrief zal komen over hoe een en ander georganiseerd
wordt nu er geen uitstroom Beschermd wonen of Maatschappelijke opvang mogelijk is.
Met de voorliggende raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de stand van
zaken op het gebied van Beschermd wonen, meer in het bijzonder de ambitie om te komen
tot een extra impuls voor de uitstroom uit de zogenaamde intramurale zorg naar vormen van
voornamelijk ambulante ondersteuning.
Deze ambitie is landelijk reeds in 2016 ingezet op basis van het advies ‘Van beschermd
wonen naar een beschermd thuis’. Dit gaat gepaard met de beoogde overgang van deze
verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten – voor Zeeland is dat de gemeente
Vlissingen – naar uiteindelijk een taak voor alle gemeenten afzonderlijk.
Om dit proces voldoende voortgang te geven, worden er regionale versnellingsagenda’s
opgesteld waarin de ambities van de gemeenten zijn verwoord, samen met de bereidheid
om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. In opdracht van de Stuurgroep
College Zorg en Welzijn is ook de versnellingsagenda ‘Bescherming en Opvang in Zeeland’
eind 2019 opgeleverd.
De bedoeling van de versnellingsagenda is dat er “afspraken worden gemaakt met
gemeenten en aanbieders over de operationalisering van het geschetste toekomstbeeld in
de regio, op- en afbouw van voorzieningen, de gezamenlijke en individuele opgave van
gemeenten hierin, organisatie van de toegang tot voorzieningen, gezamenlijke
administratieve voorwaarden en inkoop van (intramurale) voorzieningen, omgang met de te
verwachten frictie, het hierbij passende financieel kader en omgang met financiële risico’s.
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Cliënten en aanbieders zijn betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Het ingroeiplan
bevat tevens afspraken met woningcorporaties over passende woningen voor de doelgroep
en afspraken met zorgverzekeraars over voldoende juiste zorg in de wijk. Het ingroeiplan
dwingt regio’s tot heldere keuzes en dwingende afspraken over de ontwikkeling van het
stelsel op regionaal niveau” (Landelijk Expertiseteam BW.)
Een van de belangrijkste sleutels voor een goed resultaat is de beschikbaarheid van
woningen om de beoogde uitstroom mogelijk te maken. In de versnellingsagenda wordt
daarom terecht geformuleerd dat “een gebrek aan betaalbare, beschikbare en bereikbare
woningen een afbreukrisico is, dat de transformatie tot stilstand kan brengen of sterk
vertragen.” Er wordt in de versnellingsagenda dan ook gewezen op het belang van
afspraken met woningcorporaties voor het beschikbaar houden van woningen alsmede het
beheer van een gemeenschappelijke wachtlijst voor woningen bij uitstroom uit
voorzieningen.
En juist op deze belangrijke voorwaarde – de beschikbaarheid van woningen – moeten we
constateren dat de omstandigheden op de woningmarkt in toenemende mate ongunstiger
worden. De wens die wij in Vlissingen hebben om de uitstroom van Beschermd wonen een
extra impuls te geven, legt een grote druk op de toch al zwaar overbelaste woningmarkt c.q.
de woonopgave van de gemeente. De gemeente ervaart deze druk de afgelopen jaren al in
toenemende bij huisvestingvraagstukken zoals het Rijk die bijvoorbeeld oplegt ten aanzien
van de huisvesting van statushouders.
Het huidige en nog steeds groeiende woningtekort in combinatie met exploderende
prijsstijgingen, zowel voor koop- als huurwoningen, leidt onvermijdelijk tot de vraag hoe
realistisch de ambities van de versnellingsagenda voor uitstroom zijn. Het tempo van de
uitstroom zal zeker afgeremd worden door de beperkte beschikbaarheid van woningen. Hoe
lang dit tekort aan woningaanbod zal aanhouden, is nu niet met zekerheid te stellen.
Om een oplossing te vinden voor deze problematiek wordt, naast de inzet op uitstroom in
Vlissingen, tevens gekozen voor een tweede route, namelijk inzetten op het beperken van
de instroom. Immers door het terugdringen van de instroom wordt hetzelfde einddoel bereikt,
de verkleining van de groep intramurale zorg cliënten.
Onder meer in navolging van de adviezen van de commissie Dannenberg, gericht op het
stapsgewijs transformeren van de ondersteuning en begeleiding van burgers met
psychiatrische kwetsbaarheid, naar een ambulante vorm van ondersteuning, werken we in
Vlissingen in 2021 en 2022 aan een eigen model voor zorg en ondersteuning in het
voorliggend veld, onder meer door de inrichting van Buurtteams die dicht bij de inwoner zelf
opereren.
In deze nieuwe aanpak, waarbij onder meer wordt ingezet op het afbouwen van
maatwerkvoorzieningen door een alternatief aanbod van algemene voorzieningen, kan de
juiste zorgomgeving worden geboden, waarbinnen ook de psychisch kwetsbare inwoners
van Vlissingen een zorgvangnet kan worden geboden dat hen in staat stelt om te blijven
wonen in een voor hen vertrouwde woning en woonomgeving. Deze aanpak legt geen extra
druk op het toch al beperkte aanbod van woningen.
De ongunstige ontwikkelingen op de woningmarkt zijn landelijk van karakter en maar in
beperkte mate lokaal op te lossen. Door het inzetten van deze tweede route, gericht op het
beperken van de instroom in intramurale voorzieningen, kunnen de ambities voor het
verkleinen van de groep cliënten in intramurale voorzieningen toch worden gerealiseerd.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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