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Context en 
aanleiding

• Invoering Wmo 2015

• BW uit AWBZ naar centrumgemeenten

• Maatschappelijke Opvang en Beschermd 
Wonen centrumgemeente taak

• Vanaf 2021 gemeenten zelf verantwoordelijk 
(centrumgemeente functie vervalt)

• Sociale inclusie: Rapport Dannenberg als 
inhoudelijke leidraad voor decentralisatie MO-
BW



Wat is 
Beschermd 

Wonen

René voor BW:
Schulden
Weinig perspectief op werk door 
lage opleiding
Psychische problematiek

Na BW:
Schuldenvrij
Eigen huis
Vaste baan
Meerdere diploma’s



Dannenberg
zegt:

• Versterken van zelfmanagement, 
ervaringsdeskundigheid en informele zorg

• Garanderen van langdurige begeleiding met 
flexibele intensiteit

• Gericht op herstel en participatie

• Een breed arsenaal van woonvarianten

• Beschikbare en betaalbare wooneenheden

• Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties

• Duurzaam samenwerken tussen gemeenten 
en zorgverzekeraars

• Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid 
van ondersteuning 



Landelijke afspraken

MO voorlopig geen onderdeel van de decentralisatie

Ingroeipad van 10 jaar herverdeling financiële middelen

Inschatting over uitname middelen en mensen Wlz

Uitspraak over woonplaatsbeginsel en bekostiging (geld volgt cliënt)

Regionale samenwerking verplicht



Regionaal Plan van 
aanpak
doordecentralisatie
MO-BW



Plan van Aanpak 
doordecentralisatie 

MO-BW

• Bouwt voort op regionaal beleidsplan MO-BW 
2018-2020 en eerder vastgestelde bestuurlijke 
uitgangspunten

• Benoemt de lokale verantwoordelijkheden en 
opgaven in relatie tot de gezamenlijke opgave

• Houdt rekening met landelijke actualiteit en 
planning

• MO voorlopig geen onderdeel van de 
doordecentralisatie, wel onderdeel van gesprek



Thema’s plan 
van aanpak

1. Lokale verantwoordelijkheden, preventie en inrichting 
algemene voorzieningen 
o Eigen verantwoordelijkheid gemeente, voorkomt instroom, 

bevordert uitstroom

2. Inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve opgave en 
spreiding van BW-voorzieningen 
o Afbakening doelgroep, aantallen, clientprofielen, spreiding, 

prognose komende jaren

3. Kader voor organisatie van de toegang BW
o Rol lokale toegang, administratieve inrichting

4. Kader voor financiering, zorginkoop en contractering
o Regionaal budget, inkooporganisatie, wijze van contracteren

5. Monitoring van proces en resultaat
o Sturing op aantallen financien, outcome, voortgang afspraken

6. Organisatorisch model vanaf 2021
o Rechtsvorm en governance



Enkele cijfers



Uitvoering  
BW

• Rond de 15 aanbieders gecontracteerd

• Kosten BW client  € 700- € 1.100 per 
week, gemiddeld €  888 per week

• Kosten uitvoering € 9,6 mio

• Uitvoeringsorganisatie Rotterdam 98 fte

• Decentralisatie uitkering: 116 mio

• Uitname Wlz: -32 mio (schatting)



Totaal aantal indicaties BW 2015-2020

Totaal aantal indicaties BW daalt licht

Aantal verzilverde indicaties daalt licht

Aantal BW Indicaties Aantal Verzilverd

1 januari 2015  ca. 2.400

1 januari 2016 2.123

1 januari 2017 1.923 1.854

1 januari 2018 2.024 1.888

1 januari 2019 2.008 1.898

1 januari 2020 1.993 1.813



uit Ridderkerk: 50 personen* BW in Ridderkerk: 55* gaat wonen in Ridderkerk: 1*



Wat betekent 
dit voor uw 
gemeente?

• Gemeenten lokaal verantwoordelijk voor deel van 
de doelgroep BW

• Vanaf 2022 middelen voor BW in lokale begroting en 
lokale verantwoording

• Financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor 
nieuwe cliënten vanaf 2022

• Mogelijk aanpassen van de lokale toegang: 
capaciteit, kwaliteit

• Aanpassen van beleid, beleidsregels en 
verordeningen (nu mandaatbesluit Rotterdam)

• Afspraken maken over samenwerking. Vorm nader 
te bepalen

• Afspraken maken over gezamenlijke inkoop



Bestuurlijke 
planning op 
hoofdlijnen

• Juni 2020: bepalen voorkeur rechtsvorm regionale 
samenwerking, variant op GR

• Juli 2020: start vernieuwing inkoop BW

• Q4 2020: verlengen beleidsplan en mandaatregelingen 

• Najaar 2020: keuze inrichting rechtsvorm

• Najaar 2020: concept BW begroting 2021 

• Najaar 2020: definitief besluit Tweede Kamer

• December 2020: decembercirculaire: nadere 
bekendmaking financiële contouren

• Q1 2021: gemeentelijk besluit inrichting regionale  
samenwerking 

• Q2 2021: afronden inkoop BW

• Q1, Q2 2021: bespreking regionaal beleidsplan 2022 e.v. 


