
  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Wmo-raad Tiel, 
 
 
Op 9 oktober 2017 ontving ik uw advies over het plan van aanpak ggz-beschermd wonen-
maatschappelijke opvang, inmiddels omgedoopt tot regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang 2018-2020. In dit advies geeft u de gemeenteraad en aantal 
aandachtspunten mee met betrekking tot de ambulantisering van de GGZ-zorg op beschermd 
wonen.  
 
In deze brief geef ik u een reactie op uw advies.  
 
Afbouw van bedden en ambulante woonruimte 
In uw brief spreekt u uw zorg uit over de afbouw van het aantal intramurale ‘bedden’ in de GGZ 
in relatie tot de ambulantisering en beperking van de instroom in beschermd wonen. U spreekt 
daarbij terecht over een periode van 15 jaar voor deze overgang naar een situatie van met name 
intramurale GGZ naar geïntegreerde GGZ in de wijken.  
 
De gemeente deelt uw zorg over de afbouw. Er wordt voor de komende jaren een verdere 
stijging voorzien van het aantal cliënten dat (mogelijk) in aanmerking komt voor een indicatie 
voor beschermd wonen, terwijl de Rijksgebonden financiering de komende jaren gelijk blijft. Op 
de lange termijn leidt dit ertoe dat er tot 30% meer cliënten met hetzelfde budget begeleid 
moeten worden. Het is met nadruk de bedoeling dat er voldoende kwalitatieve intramurale 
plekken beschikbaar blijven voor wie dat nodig heeft.  
 
U geeft aan, dat er momenteel al onvoldoende betaalbare en geschikte woningen beschikbaar 
zijn voor de financieel zwakke doelgroep die momenteel in beschermd wonen zit. 
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In 2018 zullen er nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt worden. Deze 
ontwikkeling wordt meegenomen in de afspraken die gemaakt zullen worden. Daarnaast wordt 
niet enkel geleund op de woningcorporaties; er zullen de komende jaren meer en meer diverse 
woonvormen in de regio worden ontwikkeld. Zo hopen we zo veel mogelijk aan de toenemende 
vraag tegemoet te kunnen komen. Jongeren die nog geen eigen woning hebben en voor het 
eerst zelfstandig gaan wonen (ongeveer 25% van het totaal aantal indicaties voor beschermd 
wonen/ambulante begeleiding) hebben daarbij onze speciale aandacht.  
 
Inbedding in sociale context 
In uw brief wijst u op het risico van aanpassingsproblemen en verstoring van sociale contacten 
bij mogelijke extra verhuizingen die ambulantisering met zich mee brengt. Dit hangt samen met 
het voorzieningenniveau dat in wijken of kernen onderling kan verschillen. U wijst daarbij op het 
belang van dagbesteding en inloopvoorzieningen. 
 
De sociale context van cliënten is van het grootste belang bij ambulant (gaan) wonen. Voor 
cliënten moet het mogelijk zijn om de waardevolle contacten die zij hebben zo veel mogelijk te 
behouden. Wanneer er sprake is van een verhuizing zal per persoon gekeken moeten worden 
wat er nodig is om het ambulante wonen te laten slagen. Die overgang moet sowieso zorgvuldig 
worden begeleid. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om dagbesteding al op te starten 
in de wijk of kern waar een cliënt zal gaan wonen zodat deze de kans krijgt om daar vast sociale 
contacten op te bouwen. In de huidige plannen is de nadruk gelegd op zingeving en 
dagbesteding. Deze zal per persoon verschillen; de één zal naar arbeidsmatige dagbesteding 
kunnen toewerken, voor een ander is een gezamenlijke kop koffie al een hele opgave. Ook 
hierin verbinden de gemeenten zich door dit beleidsplan aan de opgave om per wijk of kern te 
regelen dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn.  
 
Financiering en rond kunnen komen 
In uw brief stelt u dat cliënten de dupe dreigen te worden van een financieringsstrijd tussen 
zorgverzekeraars en gemeenten. Deze kan volgens u enkel voorkomen worden door vooraf 
sluitende financieringsafspraken tussen die partijen te maken en te komen tot een 
onafhankelijke indicatiestelling, bijvoorbeeld door de GG en GD. 
U stelt dat bij ambulantisering het betalen van eigen bijdragen nooit een voorwaarde mag zijn 
voor het krijgen van begeleiding. U roept ons op om er voor te zorgen dat de eigen bijdrage 
geen reden wordt voor zorgmijding. 
 
Wij nemen deze opmerking mee in onze gesprekken met de zorgverzekeraars. Momenteel is 
het nog onduidelijk hoe de financiering er uit komt te zien. Dit is mede afhankelijk van het 
toekomstige financieringsmodel en de uitwerking van het nieuwe regeerakkoord.  
Wanneer de uitvoeringsagenda wordt opgesteld, zal daarin de financiële uitwerking op cliënten 
die zich naar of in zorg bevinden, nadrukkelijk worden meegenomen. Tegelijkertijd zal 
toegewerkt worden naar een systeem waarin het voor mensen (ook financieel) loont om - waar 
mogelijk - naar zelfstandig wonen en ambulante begeleiding toe te werken.  
 
Kwaliteit van zorg 
U benadrukt in uw brief de wenselijkheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon die kan 
ondersteunen en bemiddelen bij klachten van cliënten over hun zorginstelling. Deze persoon 
kan ook een rol spelen in de bemiddeling bij de buurt wanneer er woonoverlast optreedt. 
 



  

  

De gemeente is van mening dat er momenteel voldoende mogelijkheden zijn om klachten op te 
pakken. Wanneer cliënten zich niet voldoende gesteund of veilig genoeg voelen om een 
klachtenprocedure te starten binnen hun eigen zorginstelling of PGB-aanbieder, is het mogelijk 
om zich te laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wanneer de Wmo-raad 
klachten ontvangt, verzoekt de gemeente dan ook met klem om de betreffende persoon toe te 
leiden naar een dergelijke tussenpersoon.  
 
Een signaalpunt in de wijk waar mensen zich kunnen melden als het gaat om zorgen en 
overlast, is één van de aandachtspunten van het beleidsplan. Dit zal opgepakt worden samen 
met de uitvoering van het plan rond de sluitende aanpak voor psychisch kwetsbare burgers van 
de GGD, die eenzelfde opdracht heeft.  
 
Openstaande en richtinggevende vragen 
In uw brief verwijst u de raad naar een aantal richtinggevende vragen in de bijlage. Op niet alle 
vragen is (nog) een antwoord te geven. De uitwerking van het beleidsplan zal plaats vinden na 
vaststelling, dus niet voor 2018. Daarna zal in onderling overleg tussen de gemeenten, met 
daarin centrumgemeente Nijmegen als kennispartner, overlegd moeten worden over de manier 
waarop het nieuwe zorglandschap vorm krijgt.  
Mocht u hierover als Wmo-raad nog vragen hebben en nadere toelichting wensen, dan kunt u 
hiervoor terecht bij onze contactambtenaar mw. Buuron. Raadsleden die naar aanleiding van uw 
brief meer informatie wensen, zullen wij doorverwijzen naar de raadsinformatiebijeenkomst over 
het plan op 7 november aanstaande in Geldermalsen. 
 
Tot slot 
Op 15 september hebben wij u gevraagd om een advies uit te brengen aan onze gemeenteraad 
op het regionale Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020. Het 
concept daarvan kwam op 12 september beschikbaar. U heeft zich ingespannen om op korte 
termijn met een advies te komen, ondanks ons aanbod om behandeling van het beleidsplan 
door te schuiven naar 2018. Wij willen u hiervoor hartelijk danken; met behandeling in de 
raadsvergadering van november 2017 kunnen wij nog voldoen aan de afspraak met het 
ministerie van VWS om voor het einde van 2017 met een meerjarenplan te komen voor 
beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.  
 
Ook danken wij u voor uw inspanningen in de volle breedte van het proces dat leidde tot dit 
plan: uw input op de startnotitie, uw aanwezigheid bij de regionale informatie- en 
kennisbijeenkomsten en de inbreng van uw ervaringsdeskundigheid op het onderwerp. Wij 
hopen dat wij bij de opvolging van dit beleidsplan – de uitvoeringsagenda – weer een beroep 
mogen doen op uw kennis en ervaring. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
H.A. Driessen 
Wethouder  


