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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over 'Vaststellen Regioplan Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang 2020-2023'. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten 
1. Het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020-2023 vast te stellen; 

2. De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen over deze vaststelling te informeren en hun vragen te 

beantwoorden via bijgevoegde brief; 

 
 
Toelichting 
Inleiding 
Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn de individuele gemeenten 
verantwoordelijk geworden voor Beschermd Wonen en Maatschappeiljke Opvang. Per 1-1-2015 is echter 
landelijk afgesproken vooralsnog te werken met 43 centrumgemeenten. Dit betekent dat Almelo als 
centrumgemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de uitvoering en kwaliteit van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang in Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. 
Mede door de adviezen van de commissie Dannenberg “Van een beschermd wonen naar een beschermd 
thuis” wordt beschermd wonen vanaf 1 januari 2022 verder gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Doel is 
om nog beter aan te sluiten op de lokale ondersteuningsketen. Maatschappelijke opvang blijft in ieder geval 
tot 2026 onder de werkwijze van de centrumgemeente vallen. 
 
Met name bij Beschermd Wonen zijn de ontwikkelingen complex en de effecten op cliënten en 
zorgaanbieders moeilijk te voorspellen. Het is namelijk nog onbekend hoeveel cliënten een Beschermd 
Wonen indicatie houden en hoeveel van de huidige cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) gaan. 
Daarnaast is het nog onduidelijk welk budget de verschillende gemeenten van het rijk ontvangen. 
Om die reden hebben de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en 
Wierden besloten dat in deze regio in ieder geval tot en met 2023 blijft worden samengewerkt. Dit gebeurt 
zowel inhoudelijk als financieel. Hiermee willen we als gemeenten zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen 
aan cliënten en zorgaanbieders en de rust zoveel mogelijk behouden binnen veranderende regelgeving. 
 
  

 



Argumenten besluitpunten 
Ad 1. 
1.1. Het regioplan legt de gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang vast 
Het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020-2023 beschrijft de meerjarige 
samenwerking van de zes gemeenten (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en 
Wierden) in onze regio t.a.v. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Door vaststelling van het plan 
ligt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zes gemeenten voor deze vormen van zorg voor de 
periode 2020-2023 vast. Een regionale aanpak van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang biedt 
goede mogelijkheden om de sociale problematiek gezamenlijk en gespreid over de regio te voorkomen en 
op te lossen. 
 
1.2 Het regioplan op grond van uitkomsten adviestraject niet wijzigen 
Uit dit adviestraject zijn geen punten gekomen die vragen om structurele wijziging van het Regioplan 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020-2023. De adviesraden zijn positief over het regioplan 
en de voortzetting van de regionale samenwerking. De meeste aandachtspunten die door de adviesraden 
genoemd worden, hebben betrekking op lokale en regionale uitwerking van het plan en op 
informatievoorziening over de vervolgstappen. De Stuurgroep Centrumgemeentetaken en het Regionaal 
Ambtelijk Overleg nemen deze punten mee bij de uitvoering van het Regioplan. 
 
Ad 2. 
2.1 Met het adviestraject richting Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is voldaan aan de Wmo-vereisten 
Het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020-2023 is in nauwe samenwerking 
tussen de zes regiogemeenten opgesteld. Het beschrijft de gezamenlijke werkwijze t.a.v. Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang én een aantal belangrijke uitgangspunten en keuzes daarbij. Het was daarom 
op grond van de Wmo noodzakelijk om per gemeente de plaatselijke adviesraad om advies te vragen. Voor 
de gemeente Tubbergen is dit de ASDT. Het adviestraject is per gemeente met de eigen adviesraad 
gelijktijdig doorlopen. De samenvatting van de uitgebrachte adviezen en de reacties daarop bevindt zich in 
de bijlage. 
 
2.2 Beantwoording vragen Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen 
De ASDT heeft naast haar positieve advies over het Regioplan ook een aantal vragen gesteld en 
aandachtspunten benoemd. Hierop wordt ingegaan in de beantwoording zoals opgenomen in de bijlage. De 
adviesraad krijgt niet alleen reactie op de door haar ingebrachte punten, maar ook een overzicht van de 
adviezen van de overige adviesraden en de reacties van de samenwerkende gemeenten daarop. 
 
Afweging 
Om te voldoen aan de bestuurlijke afspraak tussen VWS en VNG moeten we als regio een regioplan 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vaststellen. Gemeente Tubbergen kan kiezen voor een 
andere inhoud van het regioplan, bijvoorbeeld door na de decentralisatiedatum van 1-1-2022 niet meer 
binnen de centrumgemeente Almelo samen te werken, maar Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang lokaal te organiseren. 
Echter, is voor deze vormen van ondersteuning een bepaalde schaalgrootte nodig. De gemeente Tubbergen 
heeft te weinig cliënten binnen deze doelgroep om de voorzieningen Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang lokaal te organiseren. Daarnaast is het in het financiële belang van de gemeente 
Tubbergen om Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang blijvend regionaal te organiseren en te 
bekostigen. 
 
Financiële gevolgen 
Er zijn geen directe kosten verbonden aan de vaststelling van het Regioplan Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang 2020-2023. De uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
wordt door de gemeente Almelo bekostigd uit de centrumgemeentemiddelen. Hoe het rijksbudget voor deze 
taken zich de komende jaren gaat ontwikkelen is nog onduidelijk. Het uitgangspunt in het Regioplan is om de 
kosten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang als zes gemeenten in ieder geval tot en met 
2023 gezamenlijk te blijven dragen. Specifieke afspraken hierover moeten nog worden gemaakt en zullen 
t.z.t. aan het college en u worden voorgelegd. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
  



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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Op 10 juni jl. ontvingen wij het door ons gevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
Tubbergen op het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020-2023 Regio 
Almelo. Onze hartelijke dank hiervoor.  
 
Wij zijn blij te lezen dat u positief bent over het regioplan. U geeft ons en de regiogemeenten ook een 
aantal adviezen en aandachtspunten mee. Onze reactie hierop vindt u in de bijlage bij deze brief. In 
die bijlage hebben we de adviezen van alle zes de adviesraden opgenomen, inclusief de reactie van 
de samenwerkende gemeenten. Zo krijgt u een totaalbeeld van de uitgebrachte adviezen, de gestelde 
vragen, de benoemde aandachtspunten én de reacties van de 6 gemeenten hierop. 
 
Zoals ook in de bijlage is verwoord, houden wij de zes adviesraden in onze regio graag op de hoogte 
van de ontwikkelingen rond Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. U kunt hiertoe 
vanzelfsprekend terecht bij mevrouw M. Vastert. Daarnaast neemt de gemeente Almelo het initiatief 
voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst als de ontwikkelingen daarom vragen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 



Beantwoording vragen WMO/Cliëntenraden bij regioplan   juli 2020

Algemene reacties WMO/cliëntenraden:
 Helder stuk dat inzicht geeft, wel met hier en daar een vakterm
 Tevredenheid over centrale indicatie door het Cimot/centrumgemeente Almelo
 Diverse WMO/cliëntenraden vragen zich af waarom er überhaupt decentralisatie naar alle gemeenten 

moet plaatsvinden

 De WMO/cliëntenraden worden graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Specifiek rond bv. 

opbrengsten van deelprojecten Integrale Ketenaanpak en algemener van inhoudelijke keuzes in 

samenwerking t.a.v. door te decentraliseren taken

 Verzoek om evaluatie van werkwijze en kwaliteit van zorg

 Zorgen om onzekerheid én hoogte toekomstige budgetten 

 Vraag om de samenwerking aan te vullen met lokale keuzes en kleuring

 Vraag om zicht te houden op cliënten die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang

 Vraag om cliënten beschermd wonen die zich aanmelden voor de WLZ goed te begeleiden



Reactie van WMO-adviesraad Almelo:
De WMO-adviesraad Almelo is in het algemeen positief over regioplan en stelt de volgende vragen:

 Vraag is of zaken niet té positief zijn verwoord; het gaat om weerbarstige praktijk van cliënten

De situatie van cliënten beschermd wonen en maatschappelijke opvang is inderdaad vaak ingewikkeld. 
Het regioplan is positief van toon omdat we zien dat de 6 gemeenten in onze regio allemaal de eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor deze cliënten en tegelijkertijd goed samenwerken als dat nodig is. Ook 
zorgaanbieders en woningcorporaties nemen hun verantwoordelijkheid en werken steeds meer samen 
om de ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben goed te laten verlopen. Vanzelfsprekend gaan er 
hierbij soms dingen fout, maar alle betrokkenen zijn van goede wil om gezamenlijk maatwerk te bieden 
voor iedere inwoner die een beroep doet op beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Vandaar de 
positieve toon in het plan.

 Evalueer de uitvoering door het Cimot en pas werkwijze evt. aan

Over het algemeen zijn cliënten, zorgaanbieders en regiogemeenten zeer tevreden over de uitvoering 
door het Cimot. Dit wordt echter niet structureel geëvalueerd. De samenwerkende gemeenten hebben 
door de openstelling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vanaf 1-1-2021 te maken met minder cliënten 
beschermd wonen. Daarnaast zien wij dat de casemanagers van het Cimot, door de grote caseload 
cliënten nu niet vaak kunnen spreken. Daarom willen wij de werkwijze van het Cimot zeker evalueren en 
op basis daarvan keuzes maken voor de toekomstige (regionale) toegang voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang.

 Er is zorg om capaciteit (bv. aantal wijkcoaches) om problematiek in de wijk vroegtijdig te 

signaleren

In Almelo wordt, net als in de andere gemeenten, steeds meer ingezet op aanwezigheid van zorgcoaches 
in de wijk. Dit met als doel de mensen in de wijk en hun problemen beter te leren kennen en vroegtijdig te 
kunnen signaleren. Vervolgens wordt verwezen naar voorliggende voorzieningen en, indien echt nodig, 
laagdrempelig toegang geboden tot zorg. Omdat de wijkteams in Almelo in maart 2020 zijn begonnen en 
vervolgens geconfronteerd werden met de corona-maatregelen, zal op een later tijdstip moeten blijken of 
deze aanpak werkt en of er voldoende capaciteit per team beschikbaar is. Uw zorg zal daarbij mee worden 
genomen.

 Beschrijf waar de samenwerkende gemeenten zich aan moeten houden bij het plaatsen van 

cliënten in beschermd wonen of bij uitstroom in woning

Bij het plaatsen van een cliënt in beschermd wonen wordt de indicatie gesteld door het Cimot en bekijkt 
het Cimot in samenspraak met de cliënt waar een passende zorgplek beschikbaar is. Hierbij dient de 
gemeente van herkomst te zorgen dat er een warme overdracht plaatsvindt van evt. WMO-zorg naar 
beschermd wonen. Bij uitstroom van een cliënt bekijkt de woonmedewerker van het Cimot of de cliënt 
kan (gaan) wonen in de gemeente van herkomst. In overleg met die gemeente wordt vervolgens 
aansluitend passende WMO-zorg geregeld voor ten minste een jaar. In het overleg tussen de 6 gemeenten 
wordt besproken waar het aanbod beschermd wonen zich bevindt en waar eventueel nog behoefte is aan 
nieuw aanbod.

 Begin 2020 gestart is met een pilot waarin een kleine groep cliënten een regisseur maatschappelijke 

opvang krijgt toegewezen. Graag worden wij op de hoogte gebracht van de voortgang en evaluatie 

van deze pilot



De 6 samenwerkende gemeenten werken samen aan diverse projecten binnen de Integrale Ketenaanpak. 
De pilot waar u naar verwijst maakt hier onderdeel van uit. Wij houden u graag op de hoogte van deze 
resultaten, bv. tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de adviesraden van de subregio Almelo. 

 Luister goed naar cliënten bij het toetsen van kwaliteit van aanbieders en maak het melden van 

misstanden zo laagdrempelig mogelijk

Centrumgemeente Almelo is verantwoordelijk voor de contractering van de zorgaanbieders beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. Voor beiden vormen van zorg hanteren we kwaliteitseisen. Voor 
beschermd wonen betreft dit bv. de aanwezigheid van een ondersteuningsplan per cliënt, de 
opleidingseisen en voldoende inzet van het personeel, het melden van calamiteiten, het hanteren van een 
cliënttevredenheidsonderzoek en een goedgekeurd kwaliteitssysteem. Daarnaast worden nieuwe 
zorgaanbieders ook op deze punten beoordeeld en worden bestaande zorgaanbieders door de 
toezichthouder van de centrumgemeente preventief onderzocht op de kwaliteit van de uitvoering van 
zorg. Hierbij worden locaties bezocht, wordt de administratie onderzocht en worden medewerkers, 
cliënten en directie bevraagd over de gang van zaken. Op deze manier én doordat casemanagers van het 
Cimot contact houden met cliënten beschermd wonen, proberen we zicht te houden op de kwaliteit van 
zorg. En het melden van misstanden zo gemakkelijk mogelijk te maken. Indien nodig pakt 
centrumgemeente Almelo door om misstanden aan te pakken.

 Is dit plan getoetst bij juridisch medewerkers om te kijken of het plan binnen de wettelijke kaders 

past en uit te voeren is?

Ja, voor zover dat nu mogelijk is, is dat gebeurd. Met dit regioplan voldoen de 6 gemeenten aan de 
landelijke kaders die voorschrijven dat regio’s hun samenwerkingsafspraken moeten vastleggen. Bij het 
concretiseren van de in de planning genoemde afspraken, zal door de juridisch medewerkers van de 6 
gemeenten nader worden getoetst hoe deze passen binnen de wettelijke kaders.



Rijssen-Holten:
 De gemeente dient in de komende drie jaren inhoudelijk de visie te bepalen op de wijze waarop de 

gemeente deze zorgtaken wil gaan uitvoeren. Gezien de beperkte omvang van de doelgroep binnen 

Rijssen-Holten kan continuering van samenwerking met andere gemeenten een optie zijn en blijven.

Dit klopt. De regiogemeenten kiezen er in het regioplan voor om de komende jaren samen te blijven 
werken aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hoe deze samenwerking precies ingevuld 
wordt en ook na 2023 vorm krijgt wordt uitgewerkt volgens de in het plan opgenomen planning. 
 
 Advies is om in de uitwerking ruimte te creëren voor lokale inkleuring. Wanneer de ondersteuning 

niet gebonden is aan een voorziening, maar ambulant kan worden vormgegeven kan de eigen 

woonsituatie en een lokale aanbieder van toegevoegde waarde zijn.

De samenwerking van de 6 gemeenten gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten voor 
wat lokaal aan zorg kan worden geboden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat beter 
regionaal kan worden geregeld. Hierbij is het doel van de gemeentelijke samenwerking om met elkaar de 
inwoners die (tijdelijk) zorg nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen omgeving van passende zorg te 
voorzien.

 In de komende drie jaren dient de gemeente scherp te zijn op het borgen van afspraken om 

financiële risico’s op te vangen. Juist vanwege de onzekerheid ten aanzien van de financiële 

consequenties raden we met klem aan om een risicoanalyse te maken en bij regionale afspraken 

een deelnamepercentage hierin te laten meewegen.

De financiële consequenties van de openstelling van de Wlz en het nieuwe verdeelmodel van het rijk zijn 
nu nog onzeker. De gemeenten spreken door de vaststelling van het regioplan af om de komende jaren 
samen te blijven werken bij het in kaart brengen van de risico’s en het reageren hierop. Bij het maken van 
regionale afspraken kan het deelnamepercentage mee gewogen worden, maar zijn ook criteria als 
toegankelijkheid van zorg en spreiding over de regio van belang. De samenwerkende gemeenten vinden 
vooral belangrijk dat de regionale afspraken ertoe leiden dat we preventief werken. En als er toch 
beschermd wonen of maatschappelijke opvang nodig is, dat dit kwalitatief goed en zo dichtbij mogelijk 
geboden kan worden.

 Wees scherp op het bepalen van kwaliteitsindicatoren ten aanzien van de regionale werkwijze. In 

het stuk wordt beschreven hoe de kwaliteitstoets op het niveau van de aanbieders wordt gedaan, 

maar het is niet duidelijk hoe de zes gemeenten samen bepalen dat de beschreven regionale aanpak 

werkt. We adviseren om naast financiële indicatoren ook ‘zachtere’ indicatoren mee te wegen. Te 

denken valt aan de mate van ‘afschaling’ tussen de producten OZL, bij hoeveel cliënten er 

afgeschaald is en in hoeverre er minder draaglast wordt ervaren door cliënten zelf.

De centrumgemeente zet inderdaad in op de kwaliteit van het zorgaanbod. Dit wordt bv. preventief 
getoetst. Wij onderschrijven dat er nog beter kan worden geëvalueerd of onze regionale aanpak werkt. De 
monitorgegevens die genoemd worden zijn voor een deel aanwezig bij de centrumgemeente en zullen de 
komende jaren meer ingezet gaan worden als input voor evaluatie van onze regionale werkwijze. 



Wierden:
 Ga na of bij de cliënten die in aanmerking komen voor de Wlz hun aanbieder in staat is geweest hen 

voor te bereiden en de noodzakelijke aanvraag bij het CIZ is gedaan. 

Het Cimot werkt nauw samen met de aanbieders beschermd wonen. Het gezamenlijk uitgangspunt van de 
6 samenwerkende gemeenten is dat we onrust bij de cliënten willen voorkomen. Alle cliënten worden er 
op gewezen dat ze een beroep mogen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast zal Almelo 
voor cliënten waarvan de indicatie BW in 2020 afloopt en waarvan verwacht wordt dat hij/zij overgaat 
naar de Wlz de indicatie beschermd wonen administratief verlengen. Dit voorkomt onnodige gesprekken 
en onrust voor de cliënt.

 Voorkom dat bij het beschermd wonen volgens ‘Almelo’ de cliënt tussen wal en schip valt bij de 
overgang naar de Wlz, bijvoorbeeld doordat een dagbestedingsvoorziening wegvalt. 

De cliënten van beschermd wonen krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Als zij overgaan 
naar de Wlz ziet het Cimot erop toe dat deze overgang goed verloopt. Indien een dagvoorziening weg zou 
vallen, dan gaan we voor deze cliënten altijd op zoek naar een andere dagvoorziening. Niemand wil dat 
mensen tussen wal en schip belanden.

 Geef duidelijk aan dat bij het zoeken naar woonruimte tijdens en na een traject Beschermd Wonen 
of Maatschappelijke Opvang de uiteindelijke keus bij de gemeente (het Cimot) ligt, die afspraken 
heeft met de woningcorporaties. 

De zorgaanbieder en de woonmedewerker van het Cimot begeleiden cliënten die kunnen uitstromen naar 
zelfstandig wonen. De woonmedewerker beoordeelt de aanvraag voor zelfstandig wonen in overleg met 
betrokkenen. Bij goedkeuring door de woonmedewerker van het Cimot vindt aanmelding bij de 
woningcorporatie plaats. In Twente is met alle woningcorporaties en gemeenten afgesproken dat mensen 
die via dit traject uitstromen uit beschermd wonen, binnen 6 maanden een woning krijgen toegewezen en 
ten minste een jaar ambulante begeleiding krijgen. Hierdoor voorkomen we dat een cliënt zich zonder 
enig overleg inschrijft voor een woning die bijvoorbeeld qua omgeving of financiën niet passend is. De 
algemene lijn is dat mensen die uitstromen zich (weer) vestigen in de gemeente van herkomst. Maar de 
cliënt bepaalt uiteindelijk zelf in welke gemeente hij/zij zelfstandig gaat wonen. 

 Monitor niet alleen de situatie van mensen die onder begeleiding van het Cimot uitstromen, maar 
ook die van mensen die zelfstandig zijn uitgestroomd per kwartaal, dit om onder andere 
overbelasting van het ontvangend milieu (ouders/familie) te voorkomen. 

Waar mogelijk gebeurt dit. Mensen die onder begeleiding van het Cimot uitstromen, ontvangen passende 
(ambulante) zorg uit het plaatselijke WMO-maatwerk en blijven dus in beeld. De groep mensen die 
zelfstandig uitstroomt is zeer divers. Hierbij zijn mensen die ook overgaan naar een andere vorm van 
WMO-zorg. Dit betekent dat zij en evt. mantelzorgers voor de gemeente(n) nog in beeld zijn. Maar het 
gebeurt ook dat iemand met onbekende bestemming of naar een andere regio vertrekt en dan is het voor 
de gemeente(n) niet mogelijk nazorg te bieden. 

 Onderzoek zorgvuldig de psychische draagkracht van mensen die een beroep doen op beschermd 
wonen of maatschappelijke opvang teneinde de kans op succesvolle (en blijvende) uitstroom zo 
groot mogelijk te maken. 

Dit gebeurt al tijdens het zorgtraject en ook het uitstroomproces verloopt zeer zorgvuldig. Zorgaanbieders 
beoordelen in eerste instantie of een cliënt in staat is om zelfstandig te wonen. Als dit het geval is wordt 
de woonmedewerker van het Cimot ingeschakeld. Eén van de voorwaarden om uit te kunnen stromen is 
dat er voldoende psychische draagkracht is om zelfstandig te kunnen wonen.



 Stel een set kwaliteitseisen op voor aanbieders van Beschermd wonen en gebruik een 
monitoringsysteem zoals dat ook voor de aanbieders van Wmo-voorzieningen gebruikelijk is. 

De centrumgemeente sluit jaarlijks uitvoeringsovereenkomsten met zorgaanbieders beschermd wonen. In 
deze uitvoeringsovereenkomsten zijn de kwaliteitseisen geformuleerd waar zij bij het bieden van 
beschermd wonen aan moeten voldoen. Deze betreffen bv. het ondersteuningsplan per cliënt, de 
opleidingseisen en inzet van het personeel, het melden van calamiteiten en het hanteren van een 
goedgekeurd kwaliteitssysteem. Daarnaast worden nieuwe zorgaanbieders ook op deze punten 
beoordeeld en worden bestaande zorgaanbieders door de toezichthouder van de centrumgemeente 
preventief onderzocht op de kwaliteit van de uitvoering van zorg. Hierbij worden locaties bezocht, wordt 
de administratie onderzocht en worden medewerkers, cliënten en directie bevraagd op de gang van 
zaken. 

 Sluit naast ‘Alternatieve bewindvoering’ het inzetten van (professionele) bewindvoerders niet uit. 

Professionele bewindvoering is soms (tijdelijk) nodig en dan wordt dit ook ingezet. De rechter bepaalt of 
bewindvoering nodig is (op grond van psychische / lichamelijke beperkingen of op grond van 
problematische schulden). Binnen de Integrale Ketenaanpak maatschappelijke opvang vindt de pilot 
Alternatieve bewindvoering plaats. Hierbij wordt meer ingezet op coaching en verandering van gedrag van 
de cliënt. Deze pilot is dus geen totale vervanging van professionele bewindvoering, maar onderzocht 
wordt of het een aanvulling en in sommige vallen een lichter alternatief kan zijn.

 Voorkom zo mogelijk in VNG-verband kortingen op de overdrachten van het Rijk. 

Hier wordt vanuit onze regio zeker op ingezet. Dit gebeurt door de centrumgemeente in samenwerking 
met andere centrumgemeenten. En ook vanuit de regiogemeenten via diverse contacten en rollen binnen 
de VNG. 



Hellendoorn:
 Er staat niet in het plan of individuele cliënten gebaat zijn bij verdere decentralisatie; welk 

probleem wordt opgelost door verdere decentralisatie?

De doordecentralisatie van beschermd wonen, van centrumgemeenten naar regiogemeenten is een 
besluit van het rijk. Het is ingegeven door een gewenst toekomstbeeld ‘van een beschermd wonen naar 
een beschermd thuis’. De sociale inclusie van deze groep inwoners staat centraal. Voor meer achtergrond 
informatie over deze visie verwijzen wij u naar het rapport ‘’Van beschermd wonen naar Beschermd 
thuis’’ (toegankelijk via: https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf). 
Wij willen als samenwerkende gemeenten zelf én gezamenlijk de cliënten in onze regio van zo goed 
mogelijke zorg voorzien. Hiervoor dient het regioplan als basis. We gaan uit van preventie en zorg zo dicht 
mogelijk bij de cliënt. En alleen als het écht niet anders kan is er zorg met opvang beschikbaar in de regio.

 We zijn zeer tevreden over centrale indicatiestelling via het Cimot; advies om dit zo te houden en 

het jaar 2022 is té ambitieus als decentralisatiedatum; blijf als gemeenten langer samenwerken.

De doordecentralisatie van beschermd wonen, van centrumgemeenten naar regiogemeenten, is een 
besluit van het rijk. Wij zijn wel verplicht om een regionale samenwerking te behouden, maar hoe dit er 
uit moet komen te zien is nog niet duidelijk. Het rijk is op dit moment nog bezig om hier kaders voor te 
stellen. Tot nu toe zijn de 6 gemeenten tevreden over de samenwerking en de toegang via het Cimot. 
Daarom kiezen we er in het regioplan voor om over de datum van verdere decentralisatie heen (in ieder 
geval tot 2024) te blijven samenwerken. Dit geldt ook voor de centrale indicatiestelling via het Cimot. 

 Hoe voldoen we nu en later aan landelijke toegankelijkheid? En hoe wordt bepaald of een 

zorgtraject in een woonplaats succesvol zal zijn of niet?

Landelijke toegankelijkheid houdt in dat ingezetenen van Nederland zich tot elke gemeente kunnen 
wenden voor een beschermd wonen- of maatschappelijke opvang voorziening. Dit uitgangspunt is 
expliciet vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gedachte achter de 
landelijke toegankelijkheid is dat mensen die een dergelijk zorgtraject nodig hebben niet belemmerd 
worden om zich elders te vestigen en dat de cliënt terecht kan in de gemeente waar de cliënt met een 
zorgtraject de meeste kans van slagen heeft op duurzaam herstel.
Iedereen in Nederland mag wonen waar hij wil, maar niet iedereen kán wonen waar hij wil. Dat laatste 
komt door de beperkte mogelijkheden van veel woningzoekenden en beperkingen in het woningaanbod. 
Dat is bij beschermd wonen niet anders. Cliënten mogen verhuizen maar er is geen garantie dat ze ergens 
anders onmiddellijk voor zorg terecht kunnen. Centrumgemeenten nemen kennis van de wens van een 
bewoner en beoordelen vervolgens op basis van zorginhoudelijke en participatiecriteria waar de 
aanvrager de beste ondersteuning kan krijgen, voor de korte en langere termijn. Idealiter komt de 
gemeente aan de keuze van de cliënt voor een plek/instelling tegemoet. Het is echter de beoordelende 
gemeente die in overleg met de cliënt de eindverantwoordelijkheid draagt en een besluit neemt.
Afhankelijk van de keuzes die het rijk gaat maken bij de doordecentralisatie, komen er wellicht 
aanpassingen in de regels rond landelijke toegankelijkheid.

 Maak heldere keuzes en zet niet teveel stappen tegelijk; vb. in project Integrale Ketenaanpak. Dit 

lijkt erg veel punten tegelijk aan te willen pakken. Hoe werkbaar is dat?

De doordecentralisatie is eerste instantie gericht op beschermd wonen, over maatschappelijke opvang 
wordt later besloten door het rijk. In het kader van maatschappelijke opvang is regionaal een integrale 
ketenaanpak opgezet waaruit deelprojecten zijn voortgekomen. Hierbij is juist gekozen voor een beperkt 
aantal deelprojecten om te werken aan de meest dringende en haalbare doelen. Ook landelijk is er nu 
veel aandacht voor het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen. Doel van de integrale ketenaanpak 
is dat betrokken organisaties meer gaan samenwerken aan preventie én bij het bieden van zorg en 
onderdak. Zo draagt de integrale ketenaanpak bij aan de opdracht die het rijk hierin aan gemeenten heeft 

https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf


gegeven. Alle deelprojecten lopen inmiddels en door de projectstructuur blijft dit overzichtelijk en 
haalbaar; de eerste resultaten zijn dan ook al bekend. De 6 samenwerkende gemeenten houden u graag 
op de hoogte  over de opbrengsten van de integrale ketenaanpak. 



Tubbergen:
De Adviesraad is positief over samenwerking tussen gemeenten in de regio en geeft een positief advies bij 
het plan.

 Wij vragen ons af waarom op basis van de commissie Dannenberg per 1-1-2021 de decentralisatie 

Beschermd wonen naar alle gemeenten moet plaatsvinden? Laat de bestuurders uit de regio zich 

via de VNG sterk om de decentralisatie beschermd wonen uit te stellen totdat er meer duidelijkheid 

is over financiën.

De commissie Dannenberg is van mening dat een verschuiving van de 
verantwoordelijkheid en de financiële middelen voor beschermd wonen naar alle 
gemeenten een nauwere aansluiting bij de lokale ondersteuningsketen mogelijk maakt en 
stimuleert om in te zetten op herstel en preventie. De VNG heeft inmiddels met VWS 
afgesproken dat de decentralisatie op z’n vroegst per 1-1-2022 zal starten. Hierbij 
hebben bestuurders uit heel Nederland én zeker ook uit onze regio zich landelijk sterk 
gemaakt voor duidelijkheid over de financiën ruim voordat de decentralisatie ingaat. 

 Hoe wordt het streven naar zelfredzaamheid van de BW-doelgroep vormgegeven? Is er voldoende 

huisvesting, passende begeleiding en hoe wordt draagvlak in de wijk gecreëerd op het moment dat 

deze mensen overlast veroorzaken?

Voor mensen die momenteel in beschermd wonen verblijven, maar waarbij geen uitzicht 
is op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en inclusie, wordt per 1-1-2021 de Wet langdurige 
zorg (Wlz) opengesteld. Deze groep heeft dus voor de rest van hun leven de zekerheid 
van een indicatie. 
Voor de overige inwoners wordt gedurende het traject beschermd wonen gewerkt naar 
zelfredzaamheid, zelfstandigheid en inclusie. Bij uitstroom uit beschermd wonen vindt 
een 'warme' overdracht plaats naar een passende nieuwe woonplek en aansluitende zorg 
in de regiogemeenten. Het vinden van een passende woning is soms lastig, maar alle 
Twentse woningcorporaties houden zich aan de afspraak om na aanmelding binnen 6 
maanden een woning te bieden. Daarnaast bieden alle 6 de gemeenten aansluitend op 
beschermd wonen ten minste een jaar WMO-maatwerk. Dit werkt goed en het overgrote 
deel van de mensen stroomt daardoor succesvol uit. In slechts een enkel geval vindt een 
terugval plaats. Dan vindt opschaling van zorg plaats; dit kan ter plekke of weer in een 
beschermd wonen setting.

 In het plan wordt beschreven dat het belangrijk is dat een regisseur wordt aangewezen. Daar is de 

adviesraad het mee eens. Maar wie heeft de regie bij ingewikkelde casussen? En hoe voorkom je 

hierbij een discussie over indicatie en geld? 

Wanneer een indicatie beschermd wonen wordt afgegeven heeft het Cimot de regie. In 
sommige gevallen vindt discussie plaats tussen de plaatselijke WMO en het Cimot óf 
tussen het Cimot en een andere regio over een indicatie. De ervaring leert dat alle 6 de 
gemeenten in onze regio het belang van de cliënt in zo’n discussie voorop stellen. Dit 
doet het Cimot ook richting andere regio’s. En over het algemeen leidt dit tot een 
passende oplossing voor de cliënt.
Voor wat betreft de kosten maken de 6 samenwerkende gemeenten aan de voorkant 
afspraken over de kosten. Centrumgemeente Almelo beheert de rijksbijdragen 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor onze regio. Almelo zorgt jaarlijks 
voor een transparant financieel overzicht van de budgetten richting de gemeenten. 
Daarbij is de afspraak dat er een % egalisatiereserve mag ontstaan en dat het overige 
gedeelte terugvloeit naar de gemeenten. Wanneer er een tekort is, zullen de gemeenten 
gezamenlijk (obv een verdeelsleutel) financieel moeten bijspringen. 



 Welke rol heeft de ‘nieuwe toegang’ van de gemeente Tubbergen straks binnen dit regioplan? Hoe 

wordt indicatiestelling geregeld? Is de toegang betrokken bij inzet op preventie?

De indicaties beschermd wonen worden straks, net als nu, afgegeven door het Cimot. 
Lokaal hebben de consulenten en de algemene voorzieningen in Tubbergen, straks één 
toegang, een belangrijke rol in de preventie, vroegsignalering en het inzetten van 
ondersteuning en reguliere Wmo-voorzieningen. Wanneer dat ontoereikend is, kan een 
indicatie beschermd wonen bij het Cimot worden aangevraagd. 

 Wie begeleidt de aanvragen Wlz?

Het Cimot heeft met de zorgaanbieders beschermd wonen in de regio besproken welke 
cliënten in aanmerking zouden kunnen komen voor de Wlz. De zorgaanbieders hebben dit 
vervolgens besproken met hun cliënten en zij begeleiden hun cliënten bij een eventuele 
Wlz-aanvraag. Indien gewenst kunnen cliënten ook een beroep doen op onafhankelijk 
cliëntondersteuners.

 Wat zijn de eisen van de centrumgemeente aan zorgaanbieders, wie controleert dit en hoe vindt 

toezicht op kwaliteit plaats?

De centrumgemeente sluit jaarlijks uitvoeringsovereenkomsten met zorgaanbieders beschermd wonen. In 
deze uitvoeringsovereenkomsten zijn de kwaliteitseisen geformuleerd waar zij bij het bieden van 
beschermd wonen aan moeten voldoen. Deze betreffen bv. het ondersteuningsplan van de cliënt, de 
opleidingseisen en inzet van het personeel, het melden van calamiteiten en het hanteren van een 
goedgekeurd kwaliteitssysteem. Daarnaast worden nieuwe zorgaanbieders ook op deze punten 
beoordeeld en worden bestaande zorgaanbieders door de toezichthouder van de centrumgemeente 
preventief onderzocht op de kwaliteit van de uitvoering van zorg. Hierbij worden locaties bezocht, wordt 
de administratie onderzocht en worden medewerkers, cliënten en directie bevraagd op de gang van 
zaken. 

 Hoe lang maken mensen gemiddeld gebruik van BW? Hoe vindt overdracht plaats? En wat is de rol 

van het sociale netwerk van de cliënt?

In 2018 maakten mensen gemiddeld 207 dagen gebruik van beschermd wonen. De zorgaanbieder en de 
woonmedewerker van het Cimot begeleiden cliënten die kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen. De 
woonmedewerker beoordeelt de aanvraag voor zelfstandig wonen in overleg met betrokkenen. Bij 
goedkeuring door de woonmedewerker van het Cimot vindt aanmelding bij de woningcorporatie plaats. In 
Twente is met alle woningcorporaties en gemeenten afgesproken dat mensen die via dit traject 
uitstromen uit beschermd wonen, binnen 6 maanden een woning krijgen toegewezen en ten minste een 
jaar ambulante begeleiding krijgen. Indien positief voor en gewenst door de cliënt wordt het sociaal 
netwerk door de begeleiding en het Cimot betrokken bij het traject beschermd wonen en de in- en 
uitstroom. 

 Is er een grondslag om de aanvraag van een PGB af te wijzen?

De WMO schrijft voor dat WMO-zorg ook in de vorm van een PGB kan worden toegekend. Voor 
beschermd wonen vinden wij dit echter niet logisch. Iemand doet namelijk een beroep op beschermd 
wonen omdat hij of zij door een psychische aandoening hulp nodig heeft om zich staande te houden in het 
dagelijks leven. Dan lijkt het niet haalbaar dat zo iemand een PGB kan beheren. Daarom is 
centrumgemeente Almelo terughoudend met het toekennen van beschermd wonen in PGB-vorm. In 
uitzonderingsgevallen gebeurt dit wel, bijvoorbeeld als door de specifieke problematiek van de cliënt zorg 
door ouders thuis in combinatie met een ambulante zorgverlener het meest passend is.



 Hoe ziet MO voor ouder en kind eruit?

 In de 24 –uursopvang zijn ook gezinskamers. Deze zijn voor moeders met een kind die nergens terecht 
kunnen. De opvangorganisatie doet er alles aan om moeder en kind zo snel mogelijk elders onder te 
brengen, in nauwe samenwerking met de woningcorporaties of, als dat nodig is, de vrouwenopvang in 
Enschede. 

 Wat zijn de eerste ervaringen met de ketenaanpak in de MO?

 De samenwerking in de integrale ketenaanpak MO heeft geleid tot een zevental oplossingen die zijn 
uitgewerkt en getoetst in de praktijk:

1. Alternatieve bewindvoering
2. Casuïstiektafel
3. Contactpersoon
4. Mobility Mentoring
5. Preventieregisseur
6. Uitstroom MO
7. Versnelfonds

Naast deze oplossingen, heeft het project ook andere resultaten opgeleverd die relevant zijn voor een 
vervolg. Zo wordt gewerkt aan het omvormen van de huidige opvang met groepsvoorzieningen naar 
woonunits met eigen (sanitaire) voorzieningen. Daarnaast kunnen een aantal oplossingen door 
gemeenten en woningcorporaties en zorgaanbieders preventief ingezet worden. Bovendien verloopt de 
samenwerking tussen deze partners soepeler dan voorheen. 

 Hoe werkt de methodiek Mobility Mentoring en is er in de regio al ervaring met deze methodiek?

 Mobility Mentoring is vooral een gedachtegoed en biedt handvatten hoe om te gaan met mensen met 
chronische stress zoals bij schulden het geval is. Het bestaat uit vier pijlers: coaching, aandacht voor alle 
levensdomeinen, doelen in kleine stapjes realiseren en successen waarderen. In januari is een regionale 
bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen uit de keten om kennis te nemen van methodiek en hen 
te inspireren. De reacties waren zeer positief en voor veel deelnemers een eye opener. Om het 
gedachtegoed van Mobility Mentoring goed in de keten te laten landen worden een aantal medewerkers 
van de ketenpartners getraind. 

 Wat is de positie en inbreng van de gemeente Tubbergen in deze regionale samenwerking. Ligt het 

volledige mandaat voor de uitvoering bij de centrumgemeente of is er ook ruimte voor eigen 

inbreng?

Het mandaat voor de indicatiestelling ligt bij de Cimot-medewerkers, welke in dienst zijn 
van de centrumgemeente Almelo. Het mandaat voor de contractering van 
zorgaanbieders en controle op de kwaliteit van zorg ligt ook bij de gemeente Almelo. De 
overige afspraken, zoals afspraken over preventie, nazorg en inhoudelijke ontwikkeling 
van zorg, worden door de zes gemeenten in samenspraak gemaakt. Hierbij heeft iedere 
gemeente haar eigen inbreng en legt een ieder ook eigen accenten die passen bij de 
lokale situatie. Waar nodig worden regionale afspraken, zoals in het regioplan, ambtelijk 
gezamenlijk voorbereid en vervolgens in elk college vastgesteld. 



Twenterand:

 Blijf zoeken naar de optimale samenwerking tussen de 6 gemeenten en zorg ervoor dat de 
maximale vergoedingen vanuit Den Haag beschikbaar blijven. Op deze manier denken we dat het 
maximale kan worden gedaan voor de kwetsbare inwoners in de regio, dus ook Twenteranders, die 
vallen onder deze wet-/regelgeving.

De belangrijkste afspraak in het regioplan is dat de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, 
Tubbergen, Wierden en Twenterand in de regio Almelo in ieder geval tot en met 2023 zowel inhoudelijk 
als financieel blijven samenwerken aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang met Almelo als 
centrumgemeente. Hiermee willen we als gemeenten zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan 
cliënten en zorgaanbieders en de rust zoveel mogelijk behouden binnen de veranderende regelgeving. 
Landelijk zetten verschillende wethouders uit onze 6 gemeenten zich in voor het behoud van de 
budgetten beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 Voor de kwetsbare Twenterander is het van belang dat hij/zij blijft wonen in de plaats waar hij/
zij woonachtig is zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van het aanwezige netwerk. Dit 
betekent dat de regio moet regelen dat er voldoende beschermde woonplekken zijn in de kernen 
van Twenterand. 

Uiteraard is het streven dat inwoners die een beroep doen op beschermd wonen zoveel mogelijk in de 
buurt van hun eigen netwerk kunnen blijven wonen. Er wordt bij een aanvraag onderzocht waar de 
betreffende persoon de meeste kans op een succesvol zorgtraject heeft. Soms blijkt echter de eigen 
omgeving belastend voor (het herstel van) een cliënt. Ook kan het zijn dat een zorgaanbieder in een 
andere plaats het meest geschikt blijkt. In dat geval wordt beschermd wonen elders gerealiseerd. 
Tegelijkertijd wordt door de samenwerkende gemeenten bekeken waar plekken beschermd wonen zijn en 
waar eventueel nog nieuw aanbod nodig is.

 Per 1 januari 2021 is er een gewijzigde wet-/regelgeving met betrekking tot de WLZ. Er wordt 

een toename verwacht in de WLZ zodat er minder behoefte zal zijn aan "beschermd wonen 

plekken". Hoe gaat Twenterand en de buurtgemeenten om met deze ontwikkeling?

Gemeenten krijgen inderdaad te maken met een kleinere doelgroep voor beschermd wonen en 
tegelijkertijd ook met een kleiner budget en mogelijk met een kleiner aanbod van beschermd wonen-
plekken. Zoals ook aangegeven in het regioplan is het onduidelijk hoe groot de uitname uit het budget 
beschermd wonen voor de Wlz zal zijn. De voorlopige uitname is in de mei-circulaire 2020 bekend 
gemaakt en de laatste bijstelling vindt achteraf plaats in de meicirculaire 2022. Dit levert dus meerdere 
jaren inhoudelijke en financiële onzekerheid voor gemeenten op. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet 
en blijven voorlopig samenwerken omdat we ervan overtuigd zijn dat we de onzekerheden vanuit het rijk 
als gezamenlijke gemeenten beter op kunnen vangen dan ieder voor zich. 


