
 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders Naar verwachting begin 2018.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Wij hebben eind september een debat met de regionale 
portefeuillehouders in onze regio.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Dit maakt onderdeel uit van het debat en de 
vervolgstappen. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Dit maakt ook onderdeel uit van de vervolgafspraken.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Er zijn wel afspraken over de verantwoordelijkheid tot 
nu toe, maar nog niet over het vervolg. Dit maakt 
onderdeel uit van het vervolgtraject. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Wij zitten in de fase van onderzoek, interviews met 
regiogemeenten, aanbieders en wmoraden. 
Eind September debat met regiogemeenten over de 

 traject en de stappen richting 2020. 

Regio Achterhoek

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Wat is de grens van locale en regionale mogelijkheden.
Waar hebben wij elkaar nodig als regiogemeenten.
Hoe organiseren wij de samenwerking?
Wat de wil is als gemeente (visie op de problematiek, de 
clienten en de aanbieders). 

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Via regionale werkgroepen wordt hier uitvoering aan 
gegeven.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja
Bestuurders worden regelmatig op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? okt-17
Tijdens een informatiebijeenkomst op 4 oktober 2017 
zijn de gemeenteraden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen Beschermd wonen Regio Almaar.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Verkennende werkzaamheden naar uitvoering in 
afrondende fase, december verwachte besluitvorming.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Dit vraagstuk zal worden besproken tijdens het PORA, 
momenteel voorbereidende oriëntatie. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee

Wel zal dit vraagstuk worden besproken tijdens het 
PORA. Verwachting is dat budgetten eerst bekend 
moeten worden voor hier besluitvorming over zal 
komen.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Zie toelichting hierboven.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Goede relatie met zorgaanbieders door regelmatige 
gesprekken.
Samenhang beschermd wonen, begeleiding, personen 
met verward gedrag.

Hoe gaan andere gemeenten om met budgetbeheersing.
Op basis van welke afspraken werken andere gemeenten samen.
Hoe gaan gemeenten om met de woon-zorg opgave/realiseren van woningen.

Regio Alkmaar

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Loslaten ZZP’s en ontwikkeling producten.
Wachtlijstbeheer centraliseren, nu nog wachtlijsten per 
zorgaanbieder. Streven is dat gemeente één centrale 
wachtlijst beheert.
Woon-Zorg opgave, meer goedkope woonruimte voor 
kwetsbare doelgroep.
Samenwerking binnen regio.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Anders
Het plan van aanpak met een procesvoorstel is 
afgestemd met de wethouders zorg van de 
regiogemeenten. 

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders Nog niet bekend

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Nog niet

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee Nog niet

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja Moet nog concreet worden uitgewerkt. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Nog niet, want we weten het budget per gemeente nog 
niet.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Constructieve samenwerking, waarin elke gemeente 
inzet en betrokkenheid toont. 
Bestuurlijk en ambtelijk uitgangspunt is de plaatselijke 
verantwoordelijkheid voor eigen bewoners en er is een 
tendens naar regionale solidariteit. Wel grote behoefte 
aan duidelijkheid over de effecten van het nieuwe 
verdeelmodel.

Regio Almelo

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid voor BW 
en MO.
Overeenstemming over de inkoop van BW.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? sep-16

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Anders

Wij hebben een Koersbesluit gemaakt. Uitvoering vindt 
soms plaats in een programma, bijvoorbeeld in het 
programma Huisvesting Kwetsbare Huishoudens. In dit 
programma worden afspraken gemaakt over de 
koppeling van cliënten (ook die uit MO en BW) aan 
woningen. Verder vindt uitvoering vooral plaats in 
lijnactiviteiten, zoals: inkoop, wijkzorg, besturing 
centrale toegang, ketenafspraken met andere 
gemeentelijke onderdelen en ketenpartners. 
Uitvoeringsplannen zijn dus niet aan de orde.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt?  

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Inkomen/schuldhulpverlening/dagbesteding in 
voldoende mate geregeld.
Aantallen woningen voor kwetsbare mensen neemt fors 
toe, waardoor behalen van doelstellingen in 
linkerkolom genoemd in beeld komen (is wel recent 
succes, dus nog kwetsbaar). 
Goed traject met regiogemeenten waarin afspraken over 
elkaars verantwoordelijkheden zijn gemaakt en waarin 
we nu naar de toekomst gaan kijken (zie hieronder).
Ambitieus Koersbesluit (Thuis in de Wijk) tot stand 
gekomen met alle betrokken partijen.
Cliënten voeren zelf een programma uit waarin 
versterking van de eigen regie wordt vormgegeven.

Genoemd Koersbesluit leunt zwaar op advies van Commissie Dannenberg. Het Koersbesluit strekt zich uit tot 2020. 
Het is moeilijk om op dit moment met regiogemeenten afspraken te maken over de periode daarna, we zijn daar nu 
wel een traject voor ingegaan met elkaar. Regiogemeenten hebben zich verbonden aan Koersbesluit en maken 
ketenafspraken, zoals: zelf ook leveren van woningen voor uitstroom en ambulantisering, afspraken over 
deelname aan de centrale toegang, zelf uitvoering geven aan preventie en inclusief beleid. In Amsterdam hebben 
we 1 centrumgemeente die samen met 5 relatief kleine regiogemeenten 1 stedelijk gebied vormt. Regiogemeenten 
willen na de Gemeenteraadverkiezingen van volgend jaar meerjarige wmo-plannen maken die zich uitstrekken tot 
de periode na 2020. In die plannen gaan we samen nieuwe afspraken maken over elkaars verantwoordelijkheden. 
Het is nu dus te vroeg om al afspraken te maken over de periode na 2020. Regiogemeenten geven nu aan (gezien 
dat ene stedelijke gebied) dat zij in principe na 2020 door willen gaan met het mandateren van 
verantwoordelijkheden, budget en taken aan de centrumgemeente. Dat betekent dat bijvoorbeeld het afbreken 
van voorzieningen in Amsterdam en het weer opbouwen in de regiogemeenten hier niet aan de orde zal zijn.

Regio Amsterdam

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Inzet voldoende 
schuldhulpverlening/inkomensbeheer/dagbesteding.
Levering woningen om uitstroom uit MO en BW te 
bevorderen en vooral om ambulantisering vorm te 
geven. Hiermee wordt bedoeld dat mensen direct op een 
woning worden geplaatst en niet meer/minder in 24 uurs 
voorzieningen.
Aantal mensen dat zich aanmeldt bij centrale toegang 
voor MO en BW en dat geplaatst wordt op een woning 
met begeleiding neemt toe van 40 naar 60%.
Afbouw van 24 uurs verblijfsvoorzieningen met 20% in 
2020.
In 2018 worden mensen met urgente woonvraag binnen 
3 maanden geplaatst.
Versterken eigen regie van cliënten.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja Het plan wordt ambtelijk afgestemd in de regio.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja Het plan wordt bestuurlijk afgestemd in de regio.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Intraval is druk doende met het uitvoeren van een 
onderzoek voor ons. Onderdeel daar van zijn interviews 
met cliënten en zorgaanbieders. Parallel daaraan loopt 
het actieprogramma Weer Thuis waarbij ook de 
woningcorporaties zijn vertegenwoordigd. Al deze input 
moet leiden tot een gedragen plan.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders

Het plan gaat niet door de gemeenteraden. We streven 
naar een plan van aanpak dat op 19 december 2017 door 
alle 9 colleges wordt vastgesteld. Daarna gaat het ter info 
naar de gemeenteraden.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Het plan van aanpak zal de aanzet zijn voor 
uitvoeringsplannen. 

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Het onderzoeksverslag van Intraval gaat input leveren 
voor deze afspraken.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Het onderzoeksverslag gaat input leveren voor deze 
afspraak.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Het onderzoeksverslag gaat input leveren voor deze 
afspraak.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
We kennen sinds 1-1-2017 één resultatenmatrix voor de 
ondersteuning op grond van de Jeugdwet en de Wmo 
(ingekocht voor 5 gemeenten met een apart perceel 
voor BW en begeleiding MO dat namens Assen is 
ingekocht voor 9 gemeenten
Sinds 1-1-2017 kennen we vier verschillende 
arrangementen (resultaten) van Beschermd Wonen die 
door de aanbieder bereikt moeten worden voor de 
inwoner 
a. inwoner woont semi zelfstandig
b. inwoner woont semi zelfstandig in een stabiele 
beschermde omgeving
c. inwoner woont in een stabiele, beschermde omgeving
d. inwoner woont in een stabiele, beschermde 
omgeving met continu beschikbare, directe 
ondersteuning
Sluitende aanpak OGGZ in de regio
Verbeterplan MO
a. beperken instroom door minder huisuitzettingen
b. gecombineerde dag- en nachtopvang voor 
volwassenen en jongeren inclusief dagbesteding.

Zoals onder 1 aangegeven starten we met het schrijven van het plan van aanpak. Het onderzoeksverslag van 
Intraval moet daarvoor input bieden, net als het actieprogramma Weer Thuis. (Het eerste concept van het 
onderzoeksverslag wordt in de week van 11/9 opgeleverd.)
Er is bestuurlijk geopteerd voor het opstellen van een plan van aanpak in plaats van een beleidsplan. Dit maakt dat 
gemeenten armslag houden waar het betreft de integraliteit en visie op het lokale sociale domein.
Het opstellen van een plan van aanpak zal nog best lastig worden omdat budgetten nog niet bekend zijn ten tijde 
van opstellen en vaststellen van het plan van aanpak.  De kans is aanwezig dat het plan van aanpak een 
activiteitenplanning wordt van 1-1-2018 tot 1-1-2020.
Mogelijk wordt de vraag in welke regio samengewerkt gaat worden vanaf 2020 over de verkiezingen heen getild 

 door de bestuurders. 

Regio Assen

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Regionale samenwerking: samenwerkingsregio per 2020, 
ambtelijke, bestuurlijke en juridische vorm van 
samenwerken, verdeling verantwoordelijkheid lokaal vs 
regionaal.
Budget: al dan niet verevenen, welke ondersteuning uit 
welk budget financieren, wie draagt zorg voor financiële 
administratie, hoe extramuraal wonen financieren en 
organiseren.
Lokale ondersteuningsinfrastructuur: lokale initiatieven, 
preventie en nazorg, lokale toegang, regie op op- en 
afschalen.
Huisvesting:uitstroomopgave, prestatieafspraken over 
beschikbaarheid voldoende betaalbaar woonruimte, 
afspraken met corporaties en aanbieders over breed 
aanbod aan woonvarianten.
Innovatie ondersteuningsaanbod.
Voldoende aanbod voor werk, dagbesteding, 
daginvulling, scholing.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja Gezamenlijk opgesteld.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja Via diverse werkgroepen hebben zij input geleverd. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? sep-16

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja
De oplosagenda is het uitvoeringsplan dat behoort bij 
het regionale beleidsplan. 

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Er wordt een apart plan van aanpak gemaakt voor de 
regionale samenwerking na doordecentralisatie per 
01/01/2020. Daarin wordt dit aspect meegenomen. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Zie vorige vraag. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Wij hebben adviesbureau jb Lorenz gevraagd een 
onderzoek te doen naar de behoefte aan andere wonen 
met ondersteuningsvarianten in onze regio.  Dit 
onderzoek loopt nog. 

Vooruitlopend op de uitkomsten hebben wij in onze 
hele regio diverse tweejarige pilots gestart ter 
bevordering van uitstroom beschermd wonen en ter 

 bevordering van passende instroom beschermd wonen. 

Regio Brabant Noordoost Oost

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Zie beleidsplan en oplosagenda voor het totaal. Enkele 
voorbeelden
Realisatie passende instroom in Beschermd Wonen, 
stimuleren door- en uitstroom. 
Implementatie herstelvisie binnen de toegang. 
Harmonisatie van de tarieven
Doorvoeren scheiden wonen en zorg
Ontwikkeling wonen met ondersteuningsvarianten. 
Resultaatgerichte financiering

 Etc. 

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Anders Er zijn opdrachten voor deelprojecten.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja In grote lijnen, die worden inhoudelijk verder ingevuld.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Nog niet concreet. Intentie is om de 
verantwoordelijkheid te delen. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Komende weken discussie of de gemeenten nu al 
afspraken willen maken of dit aan het inhoudelijke 
proces willen koppelen.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Inhoudelijke betrokkenheid bij de opgave bij 
regiogemeenten, zorgaanbieders en corporaties.
Zorgaanbieders zijn gemotiveerd om met de beweging 
naar de wijk aan de gang te gaan.
Als gemeente zitten we redelijk goed aan het stuur: we 
geven op maat indicaties af; onze beleids- en 
managementinformatie is grotendeels op orde; we 
hebben aanbieders mede-verantwoordelijk gemaakt 
voor consequenties van uitbreiding.
We hebben een flexibel systeem van bouwstenen voor 
BW dat we nu vrij makkelijk kunnen integreren met 
Wmo-begeleiding en maatschappelijke opvang.
Op dit moment verwachten we geen grote financiële 
tekorten op beschermd wonen.

Regio Breda

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Zie notitie Visie en uitgangspunten.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Anders

Er is nog geen Regioplan. Er is een visiedocument, 
gebaseerd op het rapport van de commissie toekomst 
BW, dat door de regionale bestuurders akkoord is 
bevonden om tot een regioplan te komen. De 
verwachting is dat het Regioplan wordt vastgesteld rond 
de zomer van 2018.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Anders Zie hierboven.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Anders
De regionale partners zijn nadrukkelijk betrokken bij de 
uitvoering van de transformatie. Deze is volop in gang.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Zomer 
2018

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Zie hierboven.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee Zie hierboven.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Zie hierboven.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Zie hierboven.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Woonafspraken uitstroom met Arnhemse corporaties en 
zorgaanbieders.
Productinnovatie, met als doel inkoop nieuwe 
producten in 2018.
Onderzoek naar cliëntervaringen in overgang van 
intramurale zorg naar (begeleid / beschermd) 
zelfstandig wonen.

We zien de volgende risico’s bij deze transformatieopgave:
Financiële onzekerheid voor gemeenten i.v.m. het objectieve verdeelmodel en de onduidelijkheid rond de Wlz-
toegang
In verband met dit laatste: het demissionaire kabinet. Hoe lang gaat het duren voordat er duidelijkheid komt rond 
de Wlz-toegang i.v.m. beleidsmatige keuzes waar gemeenten voor staan rond het objectieve verdeelmodel?
Begin 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, die mogelijk gevolgen hebben voor de uitgezette lijn.

Regio Centraal Gelderland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Regionale / intergemeentelijke samenwerking.
Woonopgave.
Ambulantisering / wijkgerichte GGZ-zorg (dit in relatie tot 
de andere wettelijke kaders (ZVW, WLZ), de 
beddenreductie in de GGZ en de verkorte behandelduur 
in de GGZ).

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Anders
Het 1e idee is besproken, maar het plan is nog niet 
opgesteld. 

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Anders
Het 1e idee wordt eind september besproken, maar is 
nog niet opgesteld.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Anders
Het 1e idee zal okt./nov. Besproken worden met 
partners BW/MO maar is nog niet opgesteld. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders Onbekend

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Regioplan nog niet gereed, dus vervolgstappen ook niet.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee Regioplan nog niet gereed.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Regioplan nog niet gereed. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Regioplan nog niet gereed. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Inkoop BW wordt al samen uitgevoerd sinds start Wmo 
2015. 
Afbouw kern BW al begonnen. 

Afspraken maken zonder financieel kader is nutteloos. Zonder gevolgen nieuwe verdeelmodel niet voldoende 
 kader om besluitvorming in te gaan. 

Regio De Peel

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Financiële verdeling.
Uitstroommogelijkheden in gehele regio.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? feb-17
In de regiogemeenten heeft men besloten het regioplan 
onder de lokale beleidsplannen sociaal domein te laten 
vallen en is het plan alleen door colleges vastgesteld.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

We zijn al begonnen met de uitvoering, het 
uitvoeringsplan wordt naar verwachting in oktober 
vastgesteld. (Wordt 7/9/17 besproken in het regionaal 
bestuurlijk overleg.)

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee

Nog niet, is gepland voor een latere fase. Wel is nu vanuit 
het uitvoeringsplan al wel duidelijk dat onderwerpen als 
preventie en draagvlak in de wijk, onderwerpen zijn die 
lokaal moeten worden opgepakt.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Nog niet.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Afspraken in het kader van aanpak personen verward 
gedrag (toeleiding, vervoer, triage, opvang).
Trajectplan daklozen op hersteltrajecten.
Pilot ketensamenwerking begeleiding en behandeling.
Ontwikkeling “vangnet in de wijk”.

Reeds bestaand: samenwerking belangrijkste 
zorgverzekeraar.

Regio Delft Westland Oostland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Inzet op preventie, herstel en meedoen; 
Bij zwaardere (chronische) casuïstiek blijft een 
ondersteuningsaanbod van (beschermd) wonen en 
intensieve begeleiding bestaan;
Elke gemeente zorgt voor een lokaal sluitend netwerk 
voor lichtere casuïstiek én veiligheid;
Er komt meer samenhang tussen alle relevante 
levensdomeinen;
Aanbod over verschillende levensdomeinen wordt 
ingericht als passende zorg.
Hieruit zijn de volgende focuspunten benoemt:
1. Problematiek in kaart regionaal en lokaal
2. Draagvlak in de buurt
3. Maatwerk en domein overstijgende casusregie
4. Preventie en lokale steun
5. Passende zorg
6. Voldoende woningen
7. Preventie schulden 
8. Toegespitste aanpak Jeugd en Wmo, 18-/18+

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja Op onderdelen.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Voor eind 
2017

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

De visie geeft gespecificeerd aan wat lokaal en regionaal 
in de komende twee jaren uitgewerkt en vormgegeven 
moet worden . De uitvoering valt deels samen met 
lopende activiteiten in de deelnemende gemeenten.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja Voor de periode 2018-2020.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja
Periode tot 2020 worden de bestaande afspraken 
voortgezet.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Zie boven.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Coherente gezamenlijke regiovisie

Regio Den Haag

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Borgen van zorgcontinuïteit
Vormgeven van het uitgangspunt “lokaal tenzij ”
Afstemmen van het MO/BW-aanbod op bestaand 
(regulier) WMO-aanbod 
Inrichten van ondersteuning in de wijken
Realiseren van voldoende geschikte huisvesting

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Dec ‘17 of 
jan ‘18

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Anders

Hierover zijn we nog met elkaar in gesprek. Concept ligt 
klaar echter is er in onze regio sprake van 2 subregio’s 
wat het lastiger maakt. Daarnaast is de verwachting dat 2 
gemeenten naar andere provincie/regio gaan maar 
hierover is nog geen duidelijkheid.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Zie bovenstaand, dit hangt samen. Bovendien wachten 
we nieuw verdeelmodel af.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja Afspraak is dat financieel kader leidend is. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Pilot Beschermd Thuis: al 40 cliënten worden thuis 
ondersteund waarbij zij maatwerk krijgen.
Dagbesteding wordt apart geïndiceerd; mogelijk te 
kijken wat cliënt echt wil/nodig heeft.
Er zijn samenwerkingsvormen met zorgaanbieders en 
woningbouwcorporaties om dit gezamenlijke opgave te 
maken.

Zorgaanbieders nemen nog weinig verantwoordelijkheid in transformatie, blijven behoudend.
Onduidelijkheid over regionale samenwerking ivm mogelijk uittreden van 2 gemeenten naar andere provincie (en 
regio).
Woningbouwcorporaties zijn erg behoudend: willen wel meewerken en woningen leveren maar met vergaande 
afspraken voor cliënt (contracten onder voorwaarden, tijdelijke contracten), mogelijk met privacyvraagstukken tot 
gevolg.

Regio Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenland 

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Lokaal zorgcontinuüm realiseren.
Regionale afspraken over regionale voorzieningen, 
financiën, samenwerking.
Betaalbare en geschikte huisvesting.
Zorgen voor daginvulling.
Ondersteuning gericht op herstel.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja
Adviesraden (cliënten) over het beleidskader.
Betrokken aanbieders over nieuwe arrangementen
(zie ook raadsvoorstel).

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Najaar 
2017

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Anders
Een aantal onderwerpen wordt al uitgevoerd.
We bereiden een regionaal advies voor : wat moet 
daarnaast als eerste regionaal worden opgepakt.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Ja voor de periode tot 2020 (zie beleidskader en 
raadsvoorstel).
We bereiden een advies voor voor de periode na 2020, 
waarbij we uiteraard voortbouwen op de huidige 
situatie. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Ja voor de periode tot 2020 (zie beleidskader en 
raadsvoorstel).
We bereiden een advies voor voor de periode na 2020, 
waarbij we uiteraard voortbouwen op de huidige 
situatie. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja
Ja, voor de periode tot 2020. Nog niet voor de periode 
na 2020.
We bereiden een regionaal advies voor.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Gezamenlijk beleidskader: visie. 
Inkoop volgens nieuwe arrangementen ondersteuning 
met noodzakelijk verblijf per 2018.
Beter zicht op welke omvorming er nodig is wat betreft 
plaatsen .
Verdeeltafel voor plaatsen van mensen voor wie 
ondersteuning met noodzakelijk verblijf niet uitstelbaar 
is.
Specifieke aandacht voor complexe cases.

Zie het beleidskader en de Raadsinformatiebrief.

Regio Eemland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Naast het beleidskader: afspraken over regionale 
samenwerking na 2020 (met name financieel en 
organisatie inkoop)
Overige prioriteiten nader te besluiten. Vooralsnog 
ambtelijk in beeld:
Preventie.
Bouwstenen mensen met verward gedrag (voor 1-10-
2018) (met name meldpunt en vervoer).
Aflopende indicaties / overgang GGZ B.
Centrale toegang nader uitwerken.
Uitstroom mogelijkheden naar wonen / passende 
woningen.
Afspraken over regionale spreiding specialistische 
voorzieningen (toekomstbeeld) .
Beter passend aanbod plaatsen ondersteuning met 
noodzakelijk verblijf (mo en bw). 

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Plan van aanpak wordt in gezamenlijkheid met 
afvaardiging regio opgesteld.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja
Regioplan staat op de agenda van bestuurlijke 
overleggen.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders Collegebevoegdheid, de raad wordt actief geïnformeerd.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee In ontwikkeling

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja Vergt verdere uitwerking.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee

Proces wordt aangevlogen vanuit de inhoud/inwoner, 
op basis hiervan worden besluiten genomen. Financiële 
vragen zijn het lastigste en volgen om die reden aan het 
einde.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Diverse plenaire bijeenkomsten met alle gemeenten uit 
de regio, waarbij aan kennisoverdracht is gedaan 
richting beleidsadviseurs, consulenten, etc. 
Bijeenkomsten hebben waardevolle input opgeleverd 
voor het op te stellen plan van aanpak.  Bij deze 
bijeenkomsten is ook gebruik gemaakt van externe 
sprekers om door hun bril te kijken naar de 
vraagstukken: politie, corporaties, zorgaanbieders, 
cliënten.
De bereidwilligheid om met elkaar tot afspraken te 
komen is aanwezig. Omdat er eerder geen regionaal 
beleidsdocument is opgesteld, vergt dit traject extra 
inspanningen om tot gedeelde standpunten te komen.

Het helpt om inzicht te krijgen in hoe andere regiogemeenten dit vraagstuk aanpakken en wat algemene conclusies 
zijn (hoe reëel is financiële solidariteit? Welke keuzes zijn hierin gemaakt, hoe gaat men om met de verhuizingen van 
cliënten van de ene naar de andere gemeente, etc.?
Het plan van aanpak wordt de komende maand / maanden opgesteld. Begin november stellen de bestuurders het 
document regionaal vast. Daarnaast volgt besluitvorming in de colleges van B&W. Het proces en het einddocument 
worden ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden.
Omdat in deze regio niet eerder een visie- of beleidsdocument rondom BW en/of MO is vastgesteld, moeten veel 
zaken worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er verschillende visietrajecten (o.a. MO), waarin we met partners – 
waaronder de regiogemeenten – in overleg naar een toekomstige aanpak willen kijken. Om die reden is ervoor 
gekozen om het plan van aanpak ook een dynamisch document te laten zijn, waarin we nu de koers bepalen, maar 
de jaren 2018 en 2019 ook gebruiken om gefaseerd tot goed onderbouwde voorstellen / aanpak te komen. Centraal 
staat de doelstelling, dat onze inwoners met ingang van 1 januari 2020 kunnen blijven rekenen op de juiste zorg. 
Deze regio is goed met elkaar aan de slag, in goede harmonie loopt het proces nu, maar het vergt nog tijd om alle 
vraagstukken onderling geheel af te stemmen. Hierbij speelt ook een rol, dat de verdeling van budgetten nog niet 
bekend is en dat maakt het beantwoorden van een lastige vraag over bijvoorbeeld de solidariteit lastig.

Regio Eindhoven

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Taak om alle gemeenten er van te overtuigen om tijdig en 
breed in te zetten op het organiseren van een lokale 
ondersteuningsstructuur.
Het reguleren van de in-, door- en uitstroom vanuit het 
beschermd wonen. Het aantal cliënten en de gemiddelde 
zorgzwaarte stijgen. Met gemeenten, corporaties en 
zorgaanbieders tot een gezamenlijke aanpak komen.
De regio op één lijn zien te krijgen rondom de aanpak van 
zaken als inkoop, toezicht, kwaliteit. Een deel van de 
regiogemeenten kiest voor een intensieve 
samenwerking. Het andere deel laat meermaals blijken 
zaken in subregionaal verband te willen gaan oppakken. 
Vanuit de centrumgemeente pakken we de rol op om in 
gezamenlijkheid en op basis van inhoud tot keuzes te 
komen.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Anders

Er is een kernteam gevormd, bestaande uit ambtenaren 
uit de centrumgemeente Enschede en omliggende 
regiogemeenten. Het regio plan van aanpak wordt in 
gezamenlijkheid geschreven. Wij hadden al een plan van 
aanpak 2016-2017, dit plan is zowel ambtelijk als 
bestuurlijk vastgesteld.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Anders
Op dit moment wordt er gewerkt aan het regio plan van 
aanpak. Bestuurders worden op inhoud meegenomen 
in het proces. 

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 2018
Vergaderschema’s laten eerdere vaststelling niet toe. 
Bovendien is de vraag of het vaststellen geen 
collegebevoegdheid is.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

Zoals hierboven beschreven wordt er op dit moment 
gewerkt aan het regio plan van aanpak. 
Uitvoeringsplannen maken integraal onderdeel uit van 
het regioplan

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Verdeling van verantwoordelijkheden maken integraal 
onderdeel uit van het regioplan

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee

Afspraken over gedeeld eigenaarschap en financiële 
solidariteit maken integraal onderdeel uit van het 
regioplan. Bestuurlijk is de intentie uitgesproken om 
gezamenlijk.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar er 
zijn al wel bestuurlijke intenties uitgesproken, ook over 
het gezamenlijk in stand houden van (boven)regionale 
voorzieningen. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Maatschappelijke opvang
Nachtopvang opgeheven, alternatief aanbod: 
individuele trajecten.
Iedere cliënt een eigen studio.
Resultaat: Vermindering van het aantal incidenten.
Per direct met client aan de slag en op zoek naar 
duurzame oplossing.
Langdurig gebruik MO = omklap beschermd wonen.
Afgelopen jaren ingezet op thuisloze jongeren: 
Kamerraad en preventief; Kamers met kansen.
Samenspraak zorgaanbieders en naastbetrokkenen; 
Kernpartnersoverleg.

Beschermd wonen
Inrichten centrale toegang, hanteren centrale wachtlijst.
Invoering specifieke toegangscriteria beschermd wonen.
Inname standpunt PGB-budget in verhouding tot 
Beschermd Wonen/ onderzoek naar PGB-cliënten.
Ontwikkeling variant op beschermd wonen; Modulaire 
Opbouw.
Ontwikkeling kwaliteitsinstrument teneinde 
objectiveren en meten kwaliteit van zorg aanbieders.
Samenwerking behandelsector: convenant. Opheffen 
knip uitstroom behandsetting en instroom BW.
Samenwerking woningbouwcorporaties: 
prestatieafspraak. Komende jaren 500 sociale woning 
beschikbaar teneinde faciliteren uitstroom BW.
Incidenten en calamiteiten 2015-2017 marginaal.

Onzekerheden die van invloed zijn op de ontwikkeling en proces decentralisatie MO en BW:
Objectief verdeelmodel november 2017 en meicirculaire 2018 maken de bedragen per gemeente bekend.
Toekenning WLz en overgangsrecht Ggz B cliënten.
Ontwikkeling Inkoopmodel en financieringssytematiek Samen 14 (14 Twentse gemeenten).
Overgangsrecht cliënten Ggz C loopt af op 31 december 2019, gesprekken cliënten in gang gezet. 

Regio Enschede

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Formuleren visie, uitgangspunten gemeentelijke 
samenwerking en ambulantiseringsscenario’s.
Verdeling verantwoordelijkheden, toegang, 
klachtenafhandeling en toezicht
Financieel perspectief; solidariteit en bekostiging.
Verbinding lokale infrastructuur waardoor 
gebiedsgericht werken gefaciliteerd wordt en 
zorgcontinuüm geborgd is.
Verbinding aanpalende beleidsterreinen: mensen in 
verwarring, jeugddomein, vastgoed.
Deskundigheidsbevordering lokale toegang.
Innovatie; nieuwe concepten, cliëntgestuurde 
initiatieven, digitale ondersteuning toegang.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Eind 2017

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Start uitvoeringsplannen in 2018.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee We wachten op duidelijkheid verdeelmodel.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Zie boven.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Zie boven.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Nauwe samenwerking met aanbieders, gemeente 
bestuurder en geslaagde afstemming op ambtelijk 

 niveau. 

Regio Flevoland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Conform landelijke doelen transformatie Dannenberg.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
We hebben dit gezamenlijk opgesteld met een 
vertegenwoordiging van de 24 Friese gemeenten.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Ja, bestuurders hebben ingestemd en de toekomstvisie 
wordt nu door alle Friese gemeenten vastgesteld in de 
colleges. Het College van de Centrumgemeente 
Leeuwarden stemt op 12 september a.s. in.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja 

Er zijn bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers 
uit Wmo adviesraden van de lokale gemeenten en 
cliëntenraden van BW aanbieders. Er hebben sessies 
plaats gevonden met aanbieders en lokale gemeenten. 
Er heeft een groep meegedacht met daarin een 
vertegenwoordiging van de zorgverzekeraar, het 
Veiligheidshuis en de woningcorporaties. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? okt-17

Het wordt alleen geaccordeerd door de gemeenteraad 
van de centrumgemeente Leeuwarden (30 okt 2017). 
Alle andere gemeenteraden zijn of worden 
geïnformeerd door hun eigen colleges. 

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
De toekomstvisie is de basis geweest voor de 
inkoop/subsidie voor opvang en beschermd wonen 
voor 2018 en verder.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

De toekomstvisie opvang en beschermd wonen geldt tot 
2020. We hebben wel afgesproken dat we na 2020 zoveel 
mogelijk doorgaan op deze gezamenlijke visie, maar de 
verantwoordelijkheidsverdeling na 2020 is nog niet 
afgesproken. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zolang het nieuwe verdeelmodel nog niet bekend is 
worden er geen financiële afspraken gemaakt. Wel 
streven we ernaar om, voordat het verdeelmodel 
bekend wordt, inhoudelijke intentie afspraken te 
maken over o.a de solidariteit. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt?

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
In 2017 al een pilot gedraaid beschermd wonen met 
verblijf voor eigen rekening (scheiden wonen/zorg).
Deze pilot heeft geleidt tot nieuw product voor 2018 en 
verder: ThuisPlus waarbij beschermd wonen in de 
thuissituatie wordt geboden.
Lokale gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het 
besluit tot beschermd wonen. De centrumgemeente 
geeft alleen de formele beschikking af. Via monitoring 
wordt met alle gemeenten vinger aan pols gehouden. 
Er is een nauwe samenwerking met de regiogemeenten 
waardoor we in staat zijn om gemeenschappelijk 

 regionaal beleid te maken en in te kopen. 

Gemeenten gaan geen concrete besluiten nemen over de inkoop en regionale samenwerking vanaf 2020 als de 
 bedragen niet bekend zijn. Daarom blij  het bij een visie en het toewerken naar de situatie vanaf 2020. 

Regio Flevoland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Bestuurlijke instemming met een aantal inhoudelijke 
uitgangspunten voor de inkoop van BW en opvang na 
2020 voordat het verdeelmodel bekend is. 
Uitgangspunten volgen uit de toekomstvisie opvang en 
beschermd wonen.
Regionale overeenstemming en concrete uitwerking van 
de regionale samenwerking na 2020 die moet leiden tot 
een wijziging van de huidige centrumregeling en de 
regionale en lokale inkoop 2020 en verder. 
Het kunnen zien dat het nieuwe product ThuisPlus leidt 
tot minder instroom in Beschermd Wonen intramuraal. 
Het transformeren van de maatschappelijke opvang 
(meer inzet preventie, meer inzet lokaal, snellere 
uitstroom en minder regionale voorzieningen).
Het inkopen van de opvang en OGGZ per 2019 i.p.v. 
subsidiëren 

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Er zijn meerdere (brede) inspraakrondes geweest van 
cliënt en familie vertegenwoordigers, Zilveren Kruis, GGZ 
& verslavingszorg, Wmo & jeugd partners, 
woningcorporaties, politie, etc.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? mrt-17
In maart 2017 is het plan vrijgegeven voor 
besluitvorming in alle 8 gemeenteraden. Alle gemeenten 
raden hebben het plan vastgesteld

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Een door alle 8 gemeenteraden vastgesteld breed 
beleidsplan bescherming en opvang (BW/MO/VO en 
huiselijk geweld en kindermishandeling). Al deze taken 
zijn op 1 plek belegd: de GR Regio Gooi en Vechtstreek. Er 
is daarmee gedeelde verantwoordelijkheid en financiële 
solidariteit.
Per 1-1-2017 is er een regionale crisisdienst voor 18-
minners die ondergebracht is bij veilig thuis.
Samenwerkingsconvenant aanpak personen met 
verward gedrag met alle relevante partners.

Er is zeker behoefte aan uitwisseling op verschillende onderwerpen. Dit is echter al goed door de VNG opgepakt 
rondom de beleidsontwikkeling BW/MO. Daarnaast is er ook een uitgebreide structuur voor personen met verward 
gedrag. Ten slotte zijn er ook contacten gelegd met omringende centrumgemeenten.

Alle centrumgemeente taken (BW/MO/VO) zijn 
overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling 
Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betreft de 
beleidsuitvoering, de inkoop en het contractbeheer en 
de kassiersfunctie voor bescherming en opvang. Er is 
één budget voor deze taken (inclusief Veilig Thuis en 
alcohol preventie van de GGD). Alle gemeenten staan 
samen garant voor de financiële risico’s.

Regio Gooi- en Vechtstreek

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Eén gezamenlijke sluitende aanpak met een passende 
inzet van (jeugd)zorg, ondersteuning en/of straf.
Huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.
Scheiden wonen en zorg bij beschermd wonen.
Gebundelde & hoogwaardige crisiszorg.
Aanpak personen met verward gedrag en specifiek 
passend vervoer.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders Nog onbekend of dit gaat gebeuren.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja In 2015

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja In centrumregeling

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Gezamenlijk kader (Meerjarenprogramma).
Samenhangend uitvoeringsprogramma BW en Opvang 
volgens de DIN-methodiek (Doelen – Inspanningen – 
Netwerk) met concrete doelen en projectmatige 
uitvoering van transformatieopgaven.
Kwaliteitskader BW en Opvang en bijbehorende 
werkafspraken toezicht – contractmanagement - 
toegang.
Betrokkenheid cliënten / ervaringsdeskundigen / 
aanbieders / corporaties.
Innovatieprojecten.
Op grond van onderzoek naar vraag naar en aanbod van 
geschikte huisvesting inrichting van Doetafels ter 
oplossing van geconstateerde knelpunten.

Voortgang besluitvorming landelijk onderzoek uitname Wlz.
Gerede twijfel over haalbaarheid nieuw verdeelmodel WMO inclusief BW / opvang.

Regio Groningen

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Nieuw verdeelmodel voorafgegaan door evt. uitname > 
Wlz (landelijk).
Decentralisatie toegang.
Voldoende geschikte en beschikbare huisvesting en te 
vervullen randvoorwaarden (omgang met financiën – 
inkomen(sbeheer) –schuldhulpverlening; passende 
ondersteuning; samenwerking gemeenten / corporaties / 
aanbieders / cliënten; lokale infrastructuur).
Inrichten Keten OGGz – preventie – ggz in de wijk.
Sluitende afspraken over toezicht, handhaving, 
rechtmatigheid kwaliteit o.g.v. Kwaliteitskader 
beschermd wonen en opvang.
Inkoop modulaire producten 2018 – 2019.
Transformatie naar wonen met begeleiding op maat.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Dit betreft de projectbrief tbv verdere uitwerking van het 
kader regioplan. Hierin staan doelen, uitgangspunten, 
randvoorwaarden, risico’s, financiën, huisvesting etc in 
opgenomen. 

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja
In POHO. Volgend POHO op 21 sept as, waarna 
bestuurlijk besluit door de 9 colleges.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja
Marktconsultatie is continu proces via 
accountgesprekken en veldtafels.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders

Na collegebesluit RIB aan gemeenteraden. Bij volledig 
uitgewerkte afspraken waarbij Fina allocatie aan de orde 
is, worden de voorstellen ter besluitvorming aan 
gemeenteraden voorgelegd.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

Concrete uitwerking volgt na besluitvorming van de 
projectbrief en is onder voorbehoud van landelijke 
duidelijkheid van toekomstige verdeelvraagstukken op 
financiën en op cliëntgroepen tussen de 
uitvoerdersverantwoordelijken. 

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Anders
Regionale uitwerking door regionale werkverdeling ligt 
ter besluitvorming voor in het kader, incl. wat lokaal en 
wat regionale uitwerking en samenwerking betreft.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Anders Zijn onderdeel van de uitwerking in regionaal verband.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee

Vraagt nog uitwerking. Uitvoering uitwerking valt onder 
gemeente Tilburg als centrumgemeente. Regionaal is er 
een budget vrij gemaakt voor een procesbegeleider 
t.b.v. de uitwerking van het regionaal plan.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Gezamenlijke projectbrief, waarin regionale 
uitgangspunten, uitwerkingskader, etc in zitten met 
overeenstemming in de regio.
Niet blijven hangen in visiediscussies over zorgvormen 
en doelen, maar meteen gaan naar concretere 
opdrachten voor de regio (in de projectbrief). Tenslotte 
zijn zowel deze cliëntgroepen als de zorg en de 
organisatorische inrichting van toegang tot zorg en alle 
bedrijfsprocessen nog een ‘blackbox’ voor vele 

 regiocollega’s. 

Regio Hart van Brabant

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Uitwerking van het project conform de projectbrief Regio 
Hart van Brabant. 
Zorgoverstijgend beleid en uitvoering op elkaar 
aansluiten: Wmo- W&I-Huisvesting- (veiligheid en Jeugd).
Komen tot inhoudelijk en financieel stuurbare regionale 
afspraken mbt Opvang en BW per 2020 (en de weg daar 
naartoe).
Kennisontwikkeling bij regiocollega’s op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau.
Voldoende personele capaciteit in de uitwerking van het 
regioplan.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Het betreft hier het Beleidskader Maatschappelijke zorg 
Holland Rijnland. 

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja Idem

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja idem

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Dec ‘16 en 
jan ‘17

Dit is vastgesteld in de 14 gemeenteraden van Holland 
Rijnland in december 2016 en januari 2017

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Wordt nog aan gewerkt, regionaal uitvoeringsplan 
wordt in december behandeld in regionaal bestuurlijk 
overleg.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja
Richting is lokaal, tenzij. Wat lokaal niet kan worden 
georganiseerd, wil men subregionaal organiseren en als 
dat ook niet kan dan pas regionaal.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Is pas in later stadium aan de orde.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Is pas in later stadium aan de orde; zolang nieuw 
verdeelmodel nog niet bekend is, sowieso nog niet 
mogelijk.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Alle gemeenten onderschrijven de visie van 
decentralisatie en ambulantisering maatschappelijke 
zorg (vastgesteld beleidskader).
Alle gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het 
realiseren van uitstroom uit MO, hebben concrete 
taakstellingen op zich genomen.
Innovatie BW komt op gang dankzij regionale 
innovatieregeling.
Expliciete aandacht voor huisvestingsbehoefte 
bijzondere doelgroepen wordt vastgelegd in de nieuwe 
regionale woonagenda.
Verbinding gelegd met de (regionale) aanpak personen 
verward gedrag.

Zorgen over het nieuwe verdeelsysteem en wanneer daarover duidelijkheid komt. Gemeenten willen sowieso 
doorgaan met de decentralisatie en ambulantiseringsopgave; nu vertraging dreigt, is een belangrijke opgave daar 
regionaal al budgetafspraken met gemeenten over te (kunnen) maken.
In landelijke stukken wordt steeds uitsluitend gesproken over maatschappelijke opvang en beschermd wonen als 
het gaat over de maatschappelijke zorgtaken die overgaan naar gemeenten. Daarnaast gaat het echter ook (in ieder 
geval bij ons?) om taken op het gebied van verslavingszorg en bemoeizorg, die taken moeten niet uit beeld geraken.

Regio Holland Rijnland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Realiseren van diverse huisvestingsvormen voor 
zelfstandig wonen, alsmede voor diverse combi’s van 
wonen met zorg (“BW light”, beschut wonen) ten 
behoeve van uitstroom uit MO en BW.
Samenwerkingsafspraken met GGZ en 
Zorgverzekeraar/zorgkantoor over realiseren ambulante 
zorg in de wijk en 24-uursbereikbaarheid
Realiseren van draagvlak bij corporaties en 
omwonenden voor cliënten maatschappelijke zorg in de 
wijk.
Realiseren integrale toegang en ontschotte werkwijze tbv 
kwetsbare burgers.
Opzetten van lokale werkwijzen van vroegsignalering en 
preventie.
Verbeteren van spreiding van 
huisvestingsmogelijkheden over de regio.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Eerst vaststelling regioplan, daarna uitvoering.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja In regioplan met de nodige flexibiliteit.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Samenwerking met de regio.
Actieve betrokkenheid partners.

Regio Hoorn

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Doorontwikkeling integrale toegang.
Uitstroom uit MOBW.
18- 18+.
Aard en omvang capaciteit MO en BW.
Ambulantisering MO en BW.
Financiële verantwoordelijkheidsverdeling.
Verzwaring problematiek MO-cliënten.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Den Helder is trekker Regioplan, alle 
stappen/onderdelen worden tezamen met 
regiogemeenten uitgevoerd. Conceptplan wordt eind 
september afgerond.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Regionale bestuursopdracht ligt ten grondslag aan 
Regioplan. Regionaal MO/PHO zijn regelmatig 
geïnformeerd over voortgang. Conceptplan wordt in 
oktober aan regionaal MO/PHO voorgelegd. .

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja
Tijdens conferentie en werkgroepen eind 2016, concept 
notitie wordt nog aan regionale partners voorgelegd.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

Concept-Regioplan is op dit moment nog primair een 
visie, met overzicht prioriteiten, lopende projecten, 
intenties en actiepunten. Wordt aangevuld met jaarplan 
2018 dat begin 2018 volgt.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Den Helder is gemandateerd voor MO/BW. Er wordt 
nauw samengewerkt bij beleidsontwikkeling, inkoop, 
innovatieprojecten. Veel voorzieningen zijn regionaal. 
Op deze lijn zal worden voortgegaan.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja
Den Helder is budgetbeheerder. Tekorten/overschotten 
worden verevend.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja
Den Helder is budgethouder. Overschotten/tekorten 
worden verevend tussen de 4 gemeenten.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Lopend innovatieproject gericht op versterken 
vroegsignalering/preventie en versterken lokale 
ondersteuningsstructuur cliënten.
Goed contact en samenwerking met zorgaanbieders en 
(cliënt)organisaties.
Nauwe samenwerking gemeenten Kop van Noord-
Holland.
Sterke OGGZ-aanpak.

Regio Kop van Noord-Holland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Versterken vroegsignalering en preventie.
Versterken lokale ondersteuningsstructuur en eigen 
kracht cliënten.
Ambulante ondersteuning en zorg op maat.
Passende huisvesting.
Versterking participatie.
Toewerken naar inclusieve samenleving.
Sluitende aanpak mensen met verward gedrag.
Versterken kwaliteit en samenwerking met 

 zorgverzekeraar/zorgkantoor. 

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja
Afstemming vindt plaats eind oktober in het 
Portefeuillehoudersoverleg

Hebben regionale partners inspraak gehad? Maastricht-Heuvelland.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Ja
Inspraak vindt plaats in de periode oktober-december 
2017.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? jan-18

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee

De uitvoeringsplannen worden opgemaakt na 
vaststelling van de actiepunten in het Regioplan 
(besluitvorming december 2017 in de Colleges van 
Maastricht en de Heuvellandgemeenten).

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Het proces BW wordt getrokken door Maastricht, de 
regiogemeenten zijn vertegenwoordigd in een 
projectgroep. De verantwoordelijkheidsverdeling mbt 
het uitvoeringplan BW 2020 is nog niet vastgesteld; dit is 
een actiepunt in het Regioplan.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Deze afspraken worden opgenomen in het Regioplan.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Samenwerkingsschaal Maastricht-Heuvelland.

Herverdeling macrobudget is nog niet bekend (zie ook blz. 1 “budgettaire afspraken’).

Regio Maastricht

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Samenwerkingsvorm.
Budgettaire verdeling.
Risicoverdeling.
Reikwijdte Beschermd Thuis (= breder dan louter BW/MO).
Sturing op ketenpartners.
Volume- en budgetbeheersing.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? apr-16
Vaststelling in de gemeenteraad van Den Bosch. In de 
maanden april t/m juni 2016 vaststelling in de colleges 
regiogemeenten.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja
In onze Regiovisie en in het vastgestelde raadsvoorstel is 
de wijze van regionale samenwerking beschreven en 
geregeld.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Eerste kanteling samen met alle partners van beschermd 
wonen all inclusive (wonen en zorg integraal) naar 
beschermd wonen thuis (scheiding wonen en zorg).
Groeiende aandacht voor ervaringsdeskundigheid.
Netwerk Opvang & Wonen (toegang).

Er moet nog een check komen op de punten die landelijk zijn aangegeven als relevant voor de regioplannen. Ook 
ambiëren we actualisatie en aanscherping richting herstel, ervaringsdeskundigheid en inclusie.
Meer zicht krijgen op ontwikkelingen in hulpbehoefte.

Regio Meierij en Bommelerwaard

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Scherpere sturing in voldoende vertrouwen. 
Meer gezamenlijk optrekken met partners.
Verdere differentiatie in hulpaanbod.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja  

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja 

Wmo raden, cliëntvertegenwoordigers, 
woningcorporaties en zorgaanbieders. Op basis van de 
regiovisie en het regionaal actieplan gaan we in gesprek 
met zorgverzekeraars/-kantoren. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Ja 
De regiovisie is dit voorjaar door alle gemeenteraden 
vastgesteld. De precieze datum van vaststelling verschilt 
per gemeente.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja 

Onderdeel van de regiovisie is een hoofdstuk over de 
samenwerking en financiën. Dit is verder uitgewerkt in 
een samenwerkingsconvenant dat door de colleges is 
vastgesteld. Dit was onderdeel van de besluitvorming 
van de regiovisie en heeft dit voorjaar plaatsgevonden. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Uitgangspunten zijn vastgelegd in de regiovisie en het 
regionaal actieplan. Voor 2020 moet nog wel een nieuwe 
samenwerkingsconstructie worden uitgewerkt. Dit 
traject start in 2018.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja 

Tot 2020 betaalt de centrumgemeente. De 
centrumgemeente krijgt immers ook de middelen. De 
budgetten zijn taak-/kaderstellend. Er zijn ook 
afspraken over de verevening van tekorten en 
overschotten. Zie daarvoor hoofdstuk 5 van de 
regiovisie en het samenwerkingsconvenant. Voor de 
periode vanaf 2020 zijn in de regiovisie en het regionaal 
actieplan uitgangspunten vastgelegd. Dit moet nog wel 
worden uitgewerkt in een nieuwe 
samenwerkingsconstructie. Dit traject start in 2018.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Vastgestelde nieuwe regiovisie 2017-2022 voor 
maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare 
geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen.
Vastgesteld nieuw regionaal actieplan 2017-2022 als 
concrete vertaling van de regiovisie.
Breed draagvlak voor de nieuwe plannen onder 
zorgaanbieders, woningcorporaties en Wmo raden. Het 
was een open, interactief (en daarmee intensief) proces 
om tot de nieuwe plannen te komen. 
Goed lopende primaire processen en sterke regionale 
samenwerking.
Financieel gezonde positie van de centrumgemeente. 

Regio Midden-Ijssel

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Uitvoeren acties uit het regionaal actieplan (zie regionaal 
actieplan).
Meekrijgen van alle partijen. De uitvoering en uitwerking 
van acties gaat vast nog ‘beren op de weg’ opleveren. 
Uitdaging is om keer op keer koers te houden en 
perspectief te blijven bieden. En vanuit die gezamenlijke 
koers samen oplossingen te vinden. 
In de uitvoeringsfase organiseren van samenhang en 
verbinding tussen lokale en regionale 
ontwikkelingen/acties. Evenals het organiseren van 
samenhang en verbinding met ontwikkelingen/acties 
van andere relevante regionale 
samenwerkingsverbanden. 
Uitwerken nieuwe samenwerkingsconstructie voor de 
periode vanaf 2020.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Besproken in periodiek overleg met (zorg)instellingen, 
cliënten en cliëntorganisaties, corporaties, 
vrijwilligersorganisaties + advies van adviesraad. Input 
verwerkt in het plan. Bij regionaal kader hoort ook een 
samenwerkingsovereenkomst die door alle partijen is 
ondertekend. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? okt-16 Regionaal kader 2017 -2020 is in 2016 vastgesteld.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja
Vastgesteld in colleges van de gemeenten in Midden-
Holland.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Anders
In samenwerkingsovereenkomst solidariteit en zorgen 
voor sluitend aanbod vastgelegd .

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nog niet concreet uitgewerkt.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Nog niet concreet uitgewerkt.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Goede samenwerking in de regio: formuleren van 
gezamenlijke uitgangspunten en solidariteit om in de 
regio een sluitend aanbod aan voorzieningen in stand te 
houden. 

Duidelijkheid over WLZ.
Afstemming over door zorgverzekeraar gefinancierde voorzieningen is lastig, maar wel belangrijk voor het geheel 
aan afspraken en aanbod. 
Thema’s zijn aan elkaar gerelateerd: grote bezuiniging op budget voor vrouwenopvang en jeugd leggen meer druk 
op andere voorzieningen zoals de (nacht)opvang; geen/weinig (acute) ggz-voorzieningen zorgen voor zwaardere 

 psychische problematiek bij andere voorzieningen. 

Regio Midden-Holland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Onderzoek is uitgezet naar huidig gebruik en toekomstig 
gebruik van voorzieningen (met in achtneming van 
rapport van Dannenberg en daarbij ook gelijk de vraag 
hoe realistisch die visie is). 
Scenario’s ontwikkelen mbt aanbod voorzieningen (wat 
lokaal, wat (boven)regionaal, en de financiële 
consequenties van die scenario’s).
Hoe gaan we om met gebruik van voorzieningen die wij 
niet in de regio hebben (gesloten setting) en met gebruik 
door mensen van buiten de regio van voorzieningen in 
‘onze’ regio; kunnen we daar afspraken over maken?

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Het regioplan is nog niet gereed. Afstemming vindt 
plaats met alle 7 betrokken Midden-Limburgse 
gemeenten.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Er is een stuurgroep geformeerd waar 2 
portefeuillehouders in vertegenwoordigd zijn. 
Daarnaast worden de 7 portefeuillehouders 
geïnformeerd via het bestuurlijk overleg Zorg & Welzijn 
(ZOWEL).

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Diverse partners hebben zitting in het projectteam: 
zorgaanbieders (grotere en kleinere), 
woningcorporaties, cliëntvertegenwoordigers 
(regionaal cliëntenplatform, cliëntenraad 
zorgaanbieder, Wmo-raden.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders

Aangezien het plan van aanpak uitvoering vormt van het 
reeds vastgesteld Wmo-beleidsplan en de regiovisie 
bijzondere doelgroepen is voor de regio Midden-
Limburg besloten dat het een collegebevoegdheid is.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

De regio wordt ontvlochten van de huidige regio Noord- 
en Midden-Limburg onder regie van centrumgemeente 
Venlo. Dit betekent dat de inrichtingsvraagstukken 
rondom toegang, inkoop, financiën et cetera opnieuw 
moeten worden bezien. Dit vraagt tijd en bestuurlijk 
keuzes. De wijze waarop de regio Midden-Limburg tot 
deze keuzes komt, staat verwoord in het document 
‘projectplan implementatie MO/BW Midden-Limburg’. 

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Anders
De afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling 
zullen worden opgenomen in het regioplan dat op 31 
december 2017 gereed moet zijn.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Anders

In het regioplan dat op 31 december 2017 gereed moet 
zijn, zal worden opgenomen of er sprake zal zijn van 
financiële solidariteit en zo ja, hoe deze zal worden 
vormgegeven.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Anders Zie vorige vraag.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
De keuze om als Midden-Limburg samen verder te gaan 
vanuit de gedachte dat dit de burger ten goede komt 
omdat er op deze manier meer aansluiting gevonden 
kan worden met de lokale infrastructuur. Hiervoor is een 
projectstructuur ingericht, waar de 7 gemeenten aan 
deelnemen.
De binnen enkele gemeenten al bereikte afstemming 
tussen zorgaanbieders, gemeenten en 
woningcorporaties.

Wij nemen als regio graag deel aan de interviews vanwege het feit dat wij als regio als extra dimensie te maken 
krijgen met nieuwe inrichtingsvraagstukken bovenop de inhoudelijke ontwikkelopgave.
Wij nemen als regio deel aan de klankbordgroep verdeelmodel MO/BW. Als risico zien wij hierin het niet tijdig gereed 
komen van het nieuwe verdeelmodel MO/BW/BGI. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor het meenemen van het 
perspectief van regiogemeenten in de besluitvorming omtrent MO/BW en het verdeelmodel in het bijzonder. 
Momenteel ligt de besluitvorming met name in handen van de centrumgemeenten.

Regio Midden-Limburg

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Stevige lokale infrastructuur in het kader van preventie 
maar ook in het kader van nazorg: wat is hier per 
gemeente nog voor nodig?
Verschuiving van ‘klassiek’ beschermd wonen naar 
wonen met individuele begeleiding naar zelfstandig 
wonen
De ‘ontvlechting’ van de regio Midden-Limburg vanuit de 
huidige centrumgemeenteregio Noord- en Midden-
Limburg: inrichtingsvraagstukken.
Opnieuw vormgeven maatschappelijke opvang: - Locatie 
Roermond: ambulantiseren MO naar Weerter model? - 
Spreiding voorzieningen? - Is het aanbod compleet 
(zwerfjongeren, crisisopvang, gezinsopvang)?
Afspraken t.a.v. gezamenlijke financiële 
verantwoordelijkheid.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja Wmo-adviesraden, aanbieders, corporaties.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? okt-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Er komen geen aparte uitvoeringsplannen.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja Tot 2020, einde looptijd.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt?

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots

Regio Nieuwe Waterweg Noord

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Concrete afspraken met corporaties over jaarlijks 
beschikbaar te stellen aantal soc. Huurwoningen.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Nee Dit gebeurt nog. 

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja Een vertegenwoordiging hiervan.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders Dit moet nog gebeuren.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee Hier wordt nog aan gewerkt.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja Deze zijn al vastgelegd in een convenant.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Goede samenwerking partners en regiogemeenten. 
Groot gevoel voor solidariteit en een convenant met de 
regiogemeenten waar dit uit blijkt.
Sluiting van 1 kleine locatie waarvan de bewoners nu 
zelfstandige woningen hebben met ambulante 

 hulpverlening. 

Gebrek aan geschikte woningen. Zeker in bepaalde gemeenten. 
 Lage aantallen in kleine gemeenten maakt goede hulpverlening voor doelgroep BW soms lastig. 

Regio Nissewaard

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Creëren gevarieerder aanbod.
Samenwerking woningbouwcorporaties om op dat punt 
in ieder geval tot inclusie te kunnen komen.

Overige relevante punten



 

 
  

 

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Het regioplan is nog niet gereed. Afstemming vindt 
plaats met de 7 betrokken Noord-Limburgse gemeenten.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja
Portefeuillehouders zullen tussentijds geïnformeerd 
worden in het Portefeuillehouders overleg.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja
Partners zijn betrokken bij de totstandkoming van de 
Regiovisie Bijzondere Doelgroepen en de uitwerking en 
implementatie van de nieuwe invulling MO. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders
Aangezien het plan van aanpak uitvoering geeft aan 
vastgesteld beleid zoals de regiovisie Bijzondere 
Doelgroepen is dit een collegebevoegdheid.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

Naast de ontwikkelopgave in Noord-Limburg, waarbij 
het accent komt te liggen op zo lokaal mogelijk, zal ook 
de regio ontvlochten moeten worden onder regie van 
de centrumgemeente Venlo. Dit vraagt tijd en 
bestuurlijke keuzes.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee Nog niet, gaat nog gebeuren.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
We werken in 2018 aan de inhoud om vervolgens te 
bespreken wat dit voor een eventuele financiële 
solidariteit betekent.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
We maken in 2018 en 2019 de transformatie naar zoveel 
mogelijk lokaal inrichten en betalen dit tot 2020 vanuit 
de centrumgemeente. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Vanaf 1-1-2018 gaat de nieuwe maatschappelijke 
opvang in Noord-Limburg van start. Hierbij komt de 
centrale voorziening voor dag- en nachtopvang in Venlo 
te vervallen en worden daklozen direct op een eigen 
kamer of woning geplaatst. Bij voorkeur in de eigen 
gemeente. Aanbieder regelt deze zelf.
Via inkooptraject is de eerste stap gezet om de 
ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd 
thuis te versnellen.

De regio Venlo gaat vanaf 1-1-2020 verder als 2 zelfstandige regio’s. Dit betekent dat deze regio’s los van elkaar maar 
wel in onderlinge afstemming met elkaar ieder een eigen regioplan maken. Daaraan wordt toegevoegd het pan van 
aanpak van ontvlechting van de oude regio en de rol van de centrumgemeente Venlo. Dit vraagt extra aandacht.
Uitgangspunten zijn helder: de eigen regiovisie Bijzondere Doelgroepen, het plan van aanpak beschermd wonen 
2020 (conform lijn Dannenberg, de invulling van de maatschappelijke opvang in Noord-Limburg (zo lokaal 
mogelijk, geen grote opvangvoorziening meer).
Duidelijk verschil in  inhoudelijke benadering van aanpak tussen Noord-Limburg en Midden-Limburg. De 
gemeenten in Noord-Limburg willen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun burgers. 
Uitgangspunt is dus waar mogelijk lokaal inrichten, bij aantoonbare meerwaarde regionaal met elkaar op trekken. 
De gemeenten in Midden-Limburg kiezen juist voor regionale benadering van het vraagstuk, waar het meerwaarde 
heeft lokale inbedding van taken.

Regio Noord-Limburg

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Lokale infrastructuur inrichten.
Budgettaire afspraken.
Doorontwikkeling maatschappelijke opvang naar lokaal 
product.
Doorontwikkeling van klassiek beschermd wonen naar 
beschermd thuis.
Ontvlechting huidige regio naar 2 regio’s.

Overige relevante punten



 

 
  

 

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Zomer 
2016

Er zijn plannen i.s.m. Zwolle en er zijn regionale Noord 
Veluwe bewegingen (in gang gezet).

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja
De toekomstvisie is de basis geweest voor de 
inkoop/subsidie voor opvang en beschermd wonen 
voor 2018 en verder.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt?

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
 Centrale uitgang (regionaal, meerdere corporaties, 
gezamenlijke
 zorgorganisaties en gemeenten).
Lokale briefadressen in nieuwe werkwijze.
Solidariteitsafspraken gemeenten.
Praktijkvisie doorontwikkeling MO/BW tot 01-01-2020.
Proeftuin Eperweg, innovatieve realisatie van 30 
uitstroomappartementen. 

Onduidelijkheid m.b.t landelijke ontwikkelingen (b.v. Wlz discussie) maakt visie-gestuurd beleid moeilijk. De 
financiële inzet/eventuele gevolgen zijn groot.
Kwaliteit en toezicht vragen veel tijd, zeker bij problematische (fraude) situaties in deze.
Dannenberg in theorie en Dannenberg in praktijk zijn nog grote verschillen.
Contact kleinere gemeenten en de zorgverzekeraar is er niet. Dit maakt samen ontwikkelen (met de lokale kracht) 
onmogelijk.

Regio Noord-Veluwe

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Doorstroom/uitstroom.
Van beschermd wonen naar wonen met bescherming.
Meer/anders regionaliseren.
In blijvende samenhang vinden van nieuwe verhouding 
regionaal/lokaal.
Het bieden van regionaal maatwerk bij complexe 
problemen bij opvang en
Beschermd wonen (maatwerkwonen).
Werken vanuit regionale solidariteit en nieuwe 
samenwerkingsvormen.
Een nieuwe verhouding tussen systeem en praktijk.
Omgaan met en voorkomen van zorgfraude.

Overige relevante punten



 

 
  

 

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
April/nove
mber 2016

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Afspraken gemaakt voor extra woningen in de hele regio 
voor snellere uitstroom.
Regio Zwolle wordt per 1-1-2018 gesplitst in de regio’s 
Noord Veluwe en IJssel-Vecht. Daardoor is beter mogelijk 
aan te sluiten op de lokale situatie.
Definiëren van verschillende vormen van mo en bw.
Ambulante begeleiding door mo-instellingen is lokale 
verantwoordelijkheid geworden. 

Kwaliteit en toezicht (en de afhandeling daarvan) vraagt veel tijd.
Financiële onduidelijkheid over GGZ-B, WLZ, objectief verdeelmodel

Regio Ijssel-Vecht

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Vernieuwend woonaanbod voor snellere door- en 
uitstroming.
Passende ondersteuning naar behoefte.
Lokale inbedding, vroegtijdig betrokken.
Van regionale verantwoordelijkheid naar gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.
Instroom/uitstroom.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk 
afgestemd?

Ja

Regulier ambtelijk overleg MO/BW en Verwarde Personen. Op 6 juni 
2017 heeft met alle betrokken regionale collega’s WMO, Wonen, 
Werk en Inkomen een startbijeenkomst plaatsgevonden over het 
regioplan MO/BW (Transformatie-agenda MO/BW).

Is het Regioplan bestuurlijk 
afgestemd?

Ja
Regulier portefeuillehoudersoverleg MO/BW en Verwarde Personen 
met Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst. Lochem 
en Zutphen zijn daar informeel op aangehaakt.

Hebben regionale partners 
inspraak gehad?

Ja

Vóór het schrijven van het regioplan heeft BMC onderzoek gedaan 
bij cliënten en aanbieders, cliëntenbijeenkomsten georganiseerd 
en zijn gesprekken gevoerd met cliëntraden en Wmo-raden. Nav die 
input is het regioplan geschreven. Nadat de colleges een concept 
hadden vastgesteld zijn alle regionale partners uitgenodigd tot 
inspraak en hebben inspraakbijeenkomsten plaatsgevonden met 
cliënten/cliëntraden, woningcorporaties, huurdersorganisaties en 
aanbieders. De Wmo-raden is advies gevraagd. 

Wanneer geaccordeerd door 
gemeenteraden? 

7-jul-17

In Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst door de 
gemeenteraad vastgesteld. Hattem sluit formeel per 1-1-2020 
volledig aan in onze regio en heeft de stukken daarom ter 
kennisname aan de gemeenteraad doen toekomen.

Zijn de uitvoeringsplannen 
gereed?

Nee
De uitvoeringsplannen worden nog in 2017 aan de colleges B&W 
voorgelegd.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja
Zie hoofdstuk 9 van het regioplan. Rond de toegang zijn separaat 
gedetailleerde afspraken gemaakt en zijn in januari 2017 regionale 
beleidsregels voor MO en BW vastgesteld in de regionale colleges.

Zijn er afspraken over financiële 
solidariteit?

Ja

De gemeenteraden hebben de intentie uitgesproken om te kiezen 
voor 1 regionaal budget MO/BW vanaf 2020. Gemeente Apeldoorn 
wordt verzocht het budgethouderschap op zich te nemen. Een 
juridische regeling hiervoor moet nog nader uitgewerkt worden.

Zijn er budgettaire afspraken 
gemaakt?

Nee
Dat is ook niet mogelijk omdat het nieuwe verdeelmodel vanaf 1-1-
2020 nog niet bekend is.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Het gemeentelijk Regioplan (Transformatie-agenda MO/BW) vormt 
een onlosmakelijk duo met het Werkprogramma EPA van de 
regionale Taskforce EPA. Hierin werken cliënten, gemeenten, 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis en vijf GGZ-aanbieders samen aan 
een regionale, toekomstbestendige zorginfrastructuur. Rollen en 
verantwoordelijkheden zijn per onderwerp verschillend belegd.
Publieksversies van het rapport Dannenberg en de Transformatie-
agenda. Met name de publieksversie van de Transformatie-agenda 
vóór inspraak heeft in hoge mate bijgedragen aan de gesprekken 
met cliënten en cliëntraden. Wij hebben geprobeerd de 
vraagstukken voor cliënten op begrijpelijke wijze te presenteren en 
hun beter in staat te stellen om input te geven en om met ons mee 
te denken.
De formele inspraakprocedure was het sluitstuk van een proces dat 
is gestart met de consultatie van cliënten en aanbieders vóór het 
opstellen van het regioplan. De inspraakprocedure heeft 
grotendeels bestaan uit interactieve gesprekken, de verslagen 
dienden als formele inspraakreactie. Dit is afwijkend van onze 
interne inspraakprocedure. 
Gemeentelijke regionale samenwerking is een essentiële 
randvoorwaarde. Maar de inhoudelijke thema’s staan voorop in 
ons regioplan en hebben in het onderling overleg ook verreweg de 
meeste aandacht gekregen.
Met 8 gemeenten (waarbinnen ook de MO/BW-regio Oost-Veluwe) 
wordt de inkoop 2019 voor Jeugd, Wmo begeleiding én MO/BW 
integraal opgepakt. Het streven is gericht op één 
inkoopovereenkomst met één productenstructuur en zoveel 
mogelijk integrale bouwstenen. De gemeenteraden van de 8 
gemeenten zijn al geconsulteerd, in september 2017 gaat het 
raadsvoorstel formeel in de route.  In oktober 2017 start de 
marktconsultatie en worden de concept-integrale producten met 
de aanbieders besproken.

Regio Oost Veluwe

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Zorginfrastructuur in de wijk:
Samenwerking FACT en sociale wijkteams
Plan van aanpak herstelacademie en 
voldoende terugvalvoorzieningen 
(respijtbedden / time-out, ed)
Welkom in de woonomgeving
Plan van aanpak anti-stigma
Wonen
Voldoende passende, betaalbare woningen, 
verspreid in de regio voor jeugd en 
volwassenen
Regionale regeling (opstapregeling of 
omklapregeling) voor de doorstroom naar 
zelfstandig wonen
Ontwikkelen alternatieve woonvormen 
(scheiden wonen en zorg, housing first en 
skeave huse)
Werk- en dagbesteding
Werkgeversbenadering, pilot re-integratie van 
mensen met een psychische aandoening
Realiseren van voldoende IPS en krachtwerk-
trajecten voor cliënten MO en BW
Voldoende alternatieven in de regio voor 
ontmoeten, dagbesteding, vrijwilligerswerk 
en talentplekken
Financiële situatie van cliënten
Inzetten van aanvullende begeleiding om te 
komen tot financiële zelfredzaamheid bij 
zelfstandig wonen
De regionale gemeentelijke samenwerking en 
onderlinge financiële solidariteit zien wij als 
essentiële randvoorwaarde.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Ja, het regioplan is een ambtelijke coproductie van de 
gemeenten uit de regio.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja
Er is een afvaardiging (bestuursteam, 6 gemeenten) en 
in september en oktober vinden bestuurlijke overleggen 
plaats waarbij alle gemeenten zijn betrokken. 

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Via klankbordgroep, werkconferentie, 
(schriftelijk)inspraakproces, individuele gesprekken. 
Daarnaast zal plan aan adviescommissies worden 
voorgelegd.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Na 5 
oktober

Het besluitvormingsproces (college en raden) zal na 5 
oktober in gang gezet worden.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Dit zal gebeuren op basis van beleidsplan, dit neemt niet 
weg dat er al veel loopt.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja
Zie beleidsplan: i.i.g. tot 2020 centrumgemeente 
constructie, in die periode uitwerking hoe verder.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja Zie beleidsplan.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja Zie beleidsplan

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Vernieuwend initiatief ambulantisering in vorm van 
Wonen met perspectief.
Intentie tot samenwerking regionaal.
Ketenoverleg beschermd wonen.
Beleidsplan kwaliteit en handhaving gereed, 
handhavingsorganisatie ingeregeld.
WLZ groep opgevangen, inclusief coulance groep.
Herverdeling middelen voor coulance groep over 
centrumgemeenten.

Geef gemeenten de tijd om de transformatie te kunnen doormaken (nieuwe verdeelmodel komt wel erg snel, levert 
gedoe op over geld en vertroebelt de inhoud!).
Zet druk op zorgverzekeraars en GGZ instellingen om daadwerkelijke de beweging naar de wijk te maken, dit hangt 
nu echt nog teveel af van de wil bij een zorgverzekeraar/aanbieder om hier ook echt voor te willen gaan. Bouw een 
stimulans in.
Schep duidelijkheid over toegang Wlz, waarom geen toegang voor psychiatrie? Langdurige zorg past niet in Wmo 
doelstellingen. Daarnaast is/lijkt het zo dat bij meerderde problematieken (VG/PSY SOM/PSY) op basis van PSY de 
toegang per definitie wordt geweigerd: PSY lijkt vaak prevalent!

Regio Rijk van Nijmegen Rivierenland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Inzet richting wijk/kern gerichte GGZ.
Ambulantisering.
Verder uitwerken samenwerking waarbij BW zoveel 
mogelijk lokaal opgepakt moet worden inclusief 
financiële verevening.
Samenwerking zorgverzekeraars: nodig bij wijkgerichte 
GGZ!
Inzet aanbieders buiten Wmo domein in wijk (zie ook 
vorige punt!)
Zie verder beleidsplan.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd?  Nee Project opzet afgestemd.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd?  Nee Project opzet afgestemd met WMO portefeuillehouders .

Hebben regionale partners inspraak gehad?  Ja
Betrokken bij onderzoek HHM uitvraag en de 
afwikkeling/ presentatie hiervan. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? feb-18
Deze gaan participeren in vervolg werkgroepen en 
worden tussentijds geïnformeerd. Tevens staat er een 
informatieavond gepland. 

Zijn de uitvoeringsplannen gereed?  Nee

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja Eerste uitvoeringsplan pas na vaststelling regiokader.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja
In principe hebben de WMO wethouders zich 
uitgesproken over een regionale aanpak op basis van 
solidariteit. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Anders Zie hierboven.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Goed functionerende toegang met partners .
Bureaucratie teruggedrongen door van opvang een 
algemene voorziening te maken.
Start gemaakt om 1gezin 1 plan te digitaliseren.
Verbeterslag in de opvang; kortere verblijfsduur, betere 
begeleiding en screening op beperkingen (GGZ / VG).
Housing Parkstad, betere doorstroom door geschikte 

 huisvesting met begeleiding. 

Regio Parkstad

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Preventie uithuiszetting parkstad breed door goede 
schuldhulpverlening en begeleiding.
GGZ in de wijk.
Verdere afbouw maatschappelijke opvang.
Meer ambulante trajecten BW, minder intramuraal.
Inclusiviteit, acceptatie en integratie in de wijk.
Meer afstemmen op BW/ opvang jongeren.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Er zijn 3 consultatiebijeenkomsten geweest (raadsleden 
regiogemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar, 
woningcorporatie, cliëntorganisaties). Daarnaast volgt 
elke gemeente afzonderlijk zijn eigen traject met Wmo-
raad in de voorbereiding op besluitvorming.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Gereed voor lopend beleid t/m 2017. Vanaf 2018 is er 
geen afzonderlijk uitvoeringsplan meer, maar vormt dit 
een integraal onderdeel met het nieuwe beleidsplan.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Voor wat betreft mandatering en uitvoering zijn de 
meest noodzakelijke afspraken al in 2015 gemaakt. Deze 
worden doorgetrokken en waar nodig aangescherpt 
met ingang van 2018. De 
verantwoordelijkheidsverdeling in de nieuwe situatie 
met ingang van 2020 valt nog niet te overzien. 

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Het Beleidsplan bevat wel de uitgangspunten, maar nog 
niet de concrete uitwerking die immers afhangt van de 
uitkomsten van het verdeelmodel.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Aangezien het budget nog niet bekend is, kunnen er ook 
nog geen budgetafspraken worden gemaakt.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Goed (bestuurlijk en ambtelijk) regionaal overleg.
Reeds ingezette beweging naar extramuralisering, nu 
ook met huisvestingsafspraken die beginnen te werken.

Budgettaire afspraken kunnen pas gemaakt worden nadat het verdeelmodel is vastgesteld en is aan de nieuwe 
colleges m.i.v. maart 2018.
Let op dat voor een sluitend stelsel ook afspraken nodig zijn met de zorgverzekeraars: er moet voldoende capaciteit 
zijn in de klinische GGZ, Beschermd Wonen, ambulante GGZ en ambulante begeleiding en deze moeten goed op 
elkaar aan kunnen sluiten.

Regio Rotterdam Rijnmond

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Continuïteit blijven bieden van zorg aan kwetsbare 
burgers, versnippering van voorzieningen tegengaan.
Samenwerking ook op het gebied van preventie en 
extramurale zorg.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
De komende twee jaar wordt de regionale koers 
geconcretiseerd.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja Uitgangspunten zijn bepaald.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Trots op betrokkenheid vele partijen.
Trots dat de inhoud volledig wordt onderschreven door 
cliënten.
Openheid waarmee e.e.a. wordt besproken.

Zorg om uiteenlopende definities ambulant, beschermd wonen en opvang.
Landelijke toegankelijkheid in de toekomst herzien ivm nieuwe definitie beschermd wonen.
Zorg om afhankelijkheid van zorgverzekeraars voor goede preventie en herstel.
Afbakening met Wlz, Wfz en Participatiewet is van belang.

Regio Utrecht

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Ambulantisering.
Meer accent op preventie.
Voldoende huisvesting.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja In concept

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Nee Plan ter bespreking in bestuurlijk overleg eind oktober.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja
Regionale partners worden continu in de 
beleidsontwikkelingen mee genomen. Op onderdelen 
van het plan heeft men dus al inspraak gehad. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Q4 2018
Plan incl. financiële paragraaf kan pas worden gevuld na 
de meicirculaire 2018. Bovendien is gepland om de 
plannen BW en MO tegelijkertijd vast te stellen. 

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Niet helder wat het verschil tussen regioplan en 
uitvoeringsplan is. In mijn beleving is dit één geheel. 

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja In concept

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Kan pas worden gemaakt na de meicirculaire 2018.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Kan pas worden gemaakt na de meicirculaire 2018.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
‘Pilot Wageningen’: Wageningen voert zelfstandig de BW-
taken uit vooruitlopend om 2020. Ervaringen worden in 
de regio gedeeld. 
Wmo-arrangementen: tussenvorm waarbij de client 
zelfstandig woont maar gebruik kan maken van 24-uurs 
beschikbaarheid/bereikbaarheid van BW-aanbieders.
Dagbesteding aan BW-clienten een lokale 
verantwoordelijkheid per 1-1-2018. 
Diversiteit aanbod: vanuit de praktijk zijn er zeer weinig 
‘doelgroepen’ waarvoor geen passende plek in BW is. In 
samenspraak met aanbieders wordt hier verder invullen 

 aan gegeven. 

Regio Valleiregio BW

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Voldoende geschikte woningen/woonvormen om 
uitstroom te bevorderen. Betreft zowel volledig 
zelfstandige woningen, als ‘tussenvormen’ waarbij geen 
24/7 personeel aanwezig is maar waarbij cliënten wel op 
enige wijze gezamenlijk wonen.
Realiseren van flexibele ambulante 
ondersteuningsvormen ‘buiten kantoortijden’.
18-/18+: een aanzienlijk deel van de cliënten in BW 
stroomt in vanuit de Jeugdwet. Daar willen we als regio 
meer grip op krijgen.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Nee
Planning is om vanaf 2018 ambtelijk met regioplan mo 
aan de slag te gaan.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Nee

Hebben regionale partners inspraak gehad? Nee Zie vraag 1.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders
Zie vraag 1. + MO Ede wil hierin gelijk oplopen met 
planning BW.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Planning is om vanaf 2018 ambtelijk hiermee aan de slag 
te gaan.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee Planning is om vanaf 2018 hiermee aan de slag te gaan.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Planning is om vanaf 2018 (na uitkomst definitief 
verdeelmodel) mee aan de slag te gaan.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Zie hierboven.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Voorjaar 2017 met MO/VZ keten een traject gelopen 
waarbij externen adviseurs/ veranderkundigen (vanuit 
BETERnu en Verdraaide Organisaties) met ons hebben 
nagedacht over 1) ketensamenwerking en 2) visie (de 
bedoeling, leidende principes). Zie voor een impressie: 
https://youtu.be/sOrLGbilq_k

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCP6WSR1-
7NlzbsJYJECueIFW7VfC3rVy

De aanloop naar een pilot housing first (volgens 
planning live per 2018) en de activiteiten om te komen 
tot onorthodoxe woonoplossingen (start ‘sprint’ begin 
september).
Nieuwe beleid rondom zwerfjongeren, winterperiode.

Regio Valleiregio MO

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Beweging maken van ‘opvang’ naar ‘wonen’. Dit gaat 
over creëren uitstroommogelijkheden (zeer groot 
knelpunt in Valleireigo), maar ook bijv. om nieuwe pilot 
Housing First per 2018 en het zoeken naar onorthodoxe 
oplossingen.
Diversiteit + capaciteit aanbod. Is er voldoende aanbod? 
Voldoende divers? Voldoende flexibel? Sluit het aan bij 
de toekomstvisie?
In termen van ‘Verdraaide Organisaties’: Zorgen dat ‘de 
bedoeling’ centraal staat in het primair proces, en de 
systeemwereld (bekostiging, werkprocessen, 
taakverdeling CG vs regiogemeenten, ed.) dit zo optimaal 

 mogelijk ondersteunt. 

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Anders

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Anders

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 2018

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Ambtelijke samenwerking en bestuurlijke 
overeenstemming, wat inhoudt een gezamenlijk 
vertrekpunt en gedeelde visie.
Via rondetafelgesprekken in de regio met tal van 
professionals en sociaal werkers een goed beeld van de 
lokale en regionale praktijk.

Van januari t/m juni 2017 is in kaart gebracht wat – op 
het gebied beschermd wonen, maatschappelijke 
opvang en het vraagstuk mensen met verward gedrag – 
de situatie is voor regio Waterland.
Hiervoor zijn rondetafelgesprekken (consultatie) 
georganiseerd met professionals, politie, 
ervaringsdeskundigen e.a. geweest: wat wordt in het 
dagelijks werk ervaren en gesignaleerd? 
De uitkomsten zijn via een, ambtelijk afgestemde, 
bespreeknotitie in een bestuurlijk overleg besproken. 
Daar waren de burgemeesters en wethouders zorg van 
de vijf gemeenten van de regio Waterland aanwezig. 
Daar is besloten om een regionale nota (regioplan) uit te 
werken waarin de uitgangspunten van de cie. 
Dannenberg een plek krijgen, waar op basis van de 
gesprekken in de regio een x aantal inhoudelijke 
thema's worden uitgewerkt, en waar de onderdelen 
nodig voor het Regioplan verder worden uitgewerkt. 
Deze regionale nota moet december 2017 gereed zijn, 
waarna de gemeenteraden worden gevraagd om deze te 
accorderen. Zaken zoals de financiële solidariteit, 
verantwoordelijkheidsverdeling en budgettaire 
afspraken krijgen daar een plek.

Regio Waterland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Blijven meenemen en betrekken van collega's uit kleinere 
gemeenten waar minder tijd en mankracht is voor deze 
thematiek.
De inhoudelijke doorontwikkeling van het BW en MO, en 
daaraan gelieerd het woonprobleem.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Anders
Alleen door de portefeuillehouders, nog niet door 
colleges en gemeenteraden.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Een schriftelijke consultatieronde op basis van diverse 
voorstellen. Niet op het laatste concept van het plan. 
Wmo-raden geven ook nog formeel advies in het 
besluitvormingstraject.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
November
/ 

Elk van de zes gemeenten doorloopt het eigen interne 
besluitvormingsproces. 

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
In het plan is ruwe planning opgenomen, maar dit moet 
nog gedetailleerd uitgewerkt worden.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Is onderdeel van het plan. Moet in 2018 en 2019 nog 
uitgewerkt worden.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Ja
Op hoofdlijnen. Wordt verder uitgewerkt zodra 
budgetten bekend zijn.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Ja Idem.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Inzicht in aantallen en achtergronden dak- en 
thuislozen.
Intensivering aanpak dak- en thuislozen (ondanks 
landelijke stijging blijft aantal in onze regio ongeveer 
gelijk dankzij extra inzet huisvestingsprojecten).
Het nieuwe OGGZ-team (sinds 2016) voor zorgtoeleiding.
Korte lijnen en goede samenwerking met de zes 
gemeenten.

Gemeenten staan voor een grote uitdaging om de ambitie voor 2020 de komende twee jaar samen te 
implementeren, zowel op lokaal als regionaal niveau. Tegelijkertijd ‘blijft de winkel open’ tot 2020 en moet de 
centrumgemeente de huidige taken blijven uitvoeren. Het Rijk voorziet niet in middelen om deze voorbereidingen 
te treffen.
Het realisme van het gemaakte plan staat of valt uiteindelijk met het beschikbare budget. Na bekendmaking van dit 
budget in de meicirculaire 2018 dienen er mogelijk bijstellingen plaats te vinden. De tijd voor de verdere 
implementatie is dan nog kort; anderhalf jaar.
De keuze om waar mogelijk gemeenten ook financieel verantwoordelijk te maken voor de eigen inwoners, kan 
botsen met de afspraken over landelijke toegankelijkheid. Iedereen mag – met goede argumentatie op de zorg- en 
participatiecriteria – wonen waar hij/zij wil, maar het is dan wel de vraag welke gemeente dat financiert voor 
inwoners van buiten de regio.

Regio West-Brabant West

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Voldoende woningen om mensen te huisvesten.
Balans tussen lokale ondersteuning en opschaling naar 
regionale voorziening. Sluitende ketensamenwerking.
Samenwerking, informatie-uitwisseling en privacy.
Capaciteit voor implementatie.
Sluitend aanbod voor alle soorten problematiek (m.n. 
verslaving).

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Op dit moment is het regioplan in de maak, dit gebeurt 
in nauwe afstemming met de regio (Westelijke 
Mijnstreek).

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja Conceptversie, op 9 oktober.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja
Op 27 september een grote bijeenkomst met alle 
relevante partners. Wmo Raad wordt apart bijgepraat en 
gelegenheid geboden tot inspraak.

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee

Ervan uitgaande dat met ‘uitvoeringsplannen’ wordt 
bedoeld de concrete invulling van beschermd wonen 
naar beschermd thuis, is dit nog niet gereed. Belangrijk 
onderdeel van het regioplan is om een goede analyse uit 
te voeren van wat nodig is, op basis daarvan zal in de 
loop van 2018 gestart worden met het daadwerkelijk in 
gang zetten van de beweging (dat wat al eerder kan 
gebeurt eerder).

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee
Hier worden momenteel ambtelijk gesprekken over 
gevoerd. Bestuurlijke afstemming vindt plaats op 9 
oktober.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Hier worden momenteel ambtelijk gesprekken over 
gevoerd. Bestuurlijke afstemming vindt plaats op 9 
oktober.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Hier worden momenteel ambtelijk gesprekken over 
gevoerd. Bestuurlijke afstemming vindt plaats op 9 
oktober.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Er zijn al de nodige initiatieven zichtbaar bij vooral 
kleinere aanbieders die aansluiten bij de richting van 
beschermd wonen naar beschermd thuis.
De betrokkenheid bij het onderwerp is groot, gezien 
grote animo voor de bijeenkomst met partners eind 
september over de inhoud van de gewenste 
ontwikkeling en hoe dat vorm te geven.

Samenwerking tussen regio’s (cliënten bewegen ook over regiogrenzen heen, soms is dat juist beter zelfs).

Regio Westelijke Mijnstreek

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Verbinden beschermd wonen / voorliggend veld (als 
eenheid functioneren van het wonen en de omliggende 
‘schil’ van ondersteuning).
Toegang: deskundigheid, maken van afwegingen en 
inhoudelijke argumentatie daarbij, gemeente in regie 
maar expertise van aanbieders.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? 
Mei – juli 
2016

Gemeenteraad Zaanstad:19 mei 2016

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja Gemeente Oostzaan en Wormerland: juni/juli 2016.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee

Centrumgemeente Zaanstad heeft 2 regiogemeenten 
(Oostzaan en Wormerland) die een ambtelijk 
samenwerkingsverband hebben (Over-gemeenten). Er 
is sprake van zo’n 180 cliënten in BW, waarvan 7 cliënten 
uit regiogemeenten (bij MO is het aantal niet bekend). 
Gemeente Zaanstad heeft de gemeenten Oostzaan en 
Wormerland betrokken in de inkoop van de levering van 
Beschermd wonen. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Inkoop van Beschermd wonen producten voor zowel 
Verblijf als Ambulante zorg per 01-01-2017.
Implementatie van een indicatietraject bij de wijkteams 
waarbij of Beschermd wonen in de Verblijfsvorm of in de 
Ambulante vorm wordt geïndiceerd.

Samenwerking tussen wijkteams en zorgaanbieders als het gaat om het hersteltraject van de cliënt
Rolverdeling in deze samenwerking, waarbij het wijkteam de procesregisseur is en de zorgaanbieder de regisseur 
op de zorginhoud .
Afstemming met de woningcorporaties over de spreiding van “uitgestroomde” BW-cliënten over de wijk .

Regio Zaanstreek

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
De gemeenten in de Zaanstreek gaan uit van de volgende 
uitgangspunten voor hun ambities:
1 Cliënt staat centraal: 
 - Cliënten willen zo zelfstandig mogelijk wonen en 
participeren in de    samenleving.
 - Het eigenaarschap van een integraal plan ligt primair bij 
de cliënt, cliënt    bepaalt en evalueert het aanbod, al dan 
niet met ondersteuning (van    bijvoorbeeld een 
ervaringsdeskundige).
 - Uitgangspunt is herstel als persoonlijk proces. 
2 Gewoon waar kan, bijzonder waar moet: 
 - Nieuwe cliënten met multiproblematiek blijven zoveel 
mogelijk in de eigen    woning en wijk/gemeente. 
 - Bestaande cliënten beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang    stromen zoveel mogelijk uit, 
waar kan.
 - Begeleiding en (intensieve) ambulante zorg dichtbij 
huis, goede    afstemming tussen beiden door procesregie 
S(W)T en continuïteit van zorg.
3 Terug naar hoe beschermd wonen ooit bedoeld was: 
 - Beschermd wonen is voor mensen die 24-uurs zorg en 
toezicht nodig hebben.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja
Er is een conceptvisie ter circulatie aangeboden aan een 
ambtelijke werkgroep.

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Nee

De conceptversie ligt op 11 september voor ter 
bespreking en meningsvorming in een regionale 
stuurgroep. Volgende stap is bespreking in een 
portefeuillehoudersoverleg van alle Zeeuwse 
gemeenten.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Aanbieders zijn meegenomen via de overlegtafel 
Beschermd Wonen. Voorts is een klankbordgroep van 
cliënten, cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen 
ingesteld. Bespreking in Wmo-raden subregionaal in 
september-oktober. 

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? Anders
Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming die 
nog plaats moet vinden en per gemeente moet leiden 
tot raadsvoorstellen.

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Hiervoor zijn enkele ‘proeftuinen’ ingesteld. Deels zijn 
deze operationeel, deels zijn ze nog in opstartfase.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Nee

Hierover bestaat tot dusver geen eensgezindheid tussen 
gemeenten. In de conceptversie wordt voorgesteld om 
de meest intensieve BW-ondersteuning en de MO/VO 
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid / c.q. 
bovengemeentelijk te beleggen.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee Nog geen uitwerking.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt?

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Vanuit bestuurlijke aanbesteding in 2017, goed overleg 
tussen centrumgemeente en aanbieders. 
Consensus over transformatiedoelen.

 Proces Regiovisie wordt extern begeleid. 

Regio Zeeland

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Proceseigenaarschap en governance.
Borgen van ambtelijke ondersteuning na wegvallen 
centrumgemeente.
Overleg tussen centrumgemeente en regiogemeenten, 
vertrouwensbasis en draagvlak voor gezamenlijkheid.
Toekomstige bekostiging, aanbesteding BW, 
doorwerking nieuw verdeelmodel. Behoud (GGZ-) 
zorginfrastructuur in Zeeland.
Intergemeentelijke kennisoverdracht en eenheid van 
beleid.
Versnellen van doorstroom en uitstroom uit BW, 
woonopgave.
Maatschappelijke opvang meer toekomstbestendig 
maken.

Overige relevante punten



 

 
  

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Ja

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? sep-16

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Ja

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Anders
Uitgangspunt is lokaal wat kan en overig regionaal. Dit 
wordt momenteel nader uitgewerkt in een werkgroep.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Uitkomst objectieve verdeelmodel ook van invloed en 
wordt in bovengenoemde werkgroep uitgewerkt.

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee Hiervoor is een financiële werkgroep ingesteld.

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel.
Uitvoeringsprogramma OWH.

Regio Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Aanbesteding in het najaar obv resultaatgerichte 
bekostiging.
Taskforce Wonen om uitstroom naar zelfstandig wonen 
te realiseren.

Overige relevante punten



 

 
  

 

Vraag Antwoord Toelichting

Is het Regioplan ambtelijk afgestemd? Ja

Is het Regioplan bestuurlijk afgestemd? Nee Dit gebeurt op 21 september 2017.

Hebben regionale partners inspraak gehad? Ja

Wanneer geaccordeerd door gemeenteraden? dec-17

Zijn de uitvoeringsplannen gereed? Nee
Maken deel uit van het regioplan – wordt in december 
vastgesteld.

Zijn er afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling? 

Ja
Dit is in een eerder stadium al vastgelegd in een 
convenant.

Zijn er afspraken over financiële solidariteit? Nee
Want het budget is nog niet bekend – financiële 
consequenties nog niet te overzien. 

Zijn er budgettaire afspraken gemaakt? Nee
Want het budget is nog niet bekend – financiële 
consequenties nog niet te overzien. 

Bereikte resultaten, mijlpalen of uw grootste trots
Verbetering samenwerking opvanginstellingen, 
10XAnders (Pilot bemoeizorg daklozen), Samenwerking 
EAGLE (Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden).
Samenwerking tussen BW-organisaties (Platform BW), 
Expertteam Toegang BW.

Preventie: team casusregie.
Kwaliteit: Regionaal kwaliteitshandvest.

Regio Zuidoost-Drenthe

Belangrijkste opgaven/ontwikkelpunten
Kwetsbare mens centraal: inzet op 
ervaringsdeskundigheid, Kanteling + herindicatieproces.
Maatwerk: Nieuwe ondersteuningsvormen tussen 
BW/MO en begeleiding.
Wonen: randvoorwaarden voor zelfstandig wonen, 
Uitvoeringsoverleg gemeenten, organisaties en 
corporaties, Nieuwe huisvesting daklozenopvang, 
Innovatieve woonoplossingen voor daklozen met 
psychische kwetsbaarheid.
Toegankelijkheid: landelijke toegang MO/BW, Monitoring.
Regionale samenwerking: Intensivering samenwerking, 
financiele afspraken, bestuurlijke afspraken.

Overige relevante punten


