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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Via deze informatiebrief wil k u graag informeren over wijzigingen die de komende tjd 

Tossares _ gaan plaatsvinden ten aanzien van het beleid en de uivoering van de taken Beschermd 

Wonen en Maatschappelike Opvang 

Vervallen centrumeonstructie 

De vormgeving en uivoering van de taken Maatschappelijke Opvang (sinds 2002) en 

“ Beschermd Wonen (sinds 2015) i door het k opgedragen aan 43 centrumgemeenen 

… _ De gemeente Maastricht ontvangt hiervoor specifieke middelen van het i en voert deze 

taken uit voor de regio Maastrcht- Heuvelland-Westelijke Mijnstreek (10 gemeenten) op 

basis van een wettlijke centrumregeling. Per 2020 gaat deze wettelke centrumregeling 

vervalien en worden alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor deze taken en 

o ontvangen zijhervoor een eigen budget 

Het i en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vng) adviseren om op deze dossiers 

samen e werken met een aantal gemeenten, op een voor de regio passende schaal. 

  

Maatschappelike Opvang botre e bieden van de vrblif en ondersteuning aan 

personen die dakloos zjn. Vanaf 2008 s vanut de Stedlike Kompas-aanpak n (orse impuls 

gegeven aan de maatschappelike opvang: Zo i net artal eitlijke dakloze personen aanzienik 

teruggedrongen en zijn mensen mt cen versaving f emstige psychiatische problematek 

opgonomen n speciieke opvangvoorzieningen, |s er en aparte opvang voor zwerforgeren 

gereaisoerd, on heet de vrouwenopvang en de opvang voor slachtofers van uiseik geweld 

‘Gen kwalteisimpuis gekregen. 

Vanaf 2018 is Maastricht als centrumgemeente ook verantwoordelik voor de taak Beschermd 

Wonen. Beschermd Wonen biedt (tdelik)verblj en ondersteuning aan personen di nietin 

  

    
  
  

    
staat zin g t leven als gevolg van p D De. ing wordt 
geboden i 24-uursvoorzieningen, maar ook I ambulant vormen waarbi een n zlfstandig 

woont en 2417 oen beroep kan doen op begeleiding. 

  

dittaslew 

Om … 
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Nieuwe samenwerkingsschaal per 2020 

Ons college en de colleges van de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland 

(Maasticht, Gulpen-Witem, Meerssen, Vaals en Vaikenburg a/d Geui)hebben besloten 

om deze taken vanaf 2020 

gezamenljk Ie gaan uitvoeren. Deze samenwerkingsschaal wordt als passend gezien 

vanwege de gezamenijke Toekomstvisie Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 

‚een aansluitend en samenhangend Wmo-pakket, een goede schaal voor sturing op. 

‚aanbieders, voldoende massa voor innovate en ontwikkeling, voldoende financiële 

spankracht en isicospreiding en kennisbundeling in de uivoering 

De gemeenten in de Westelke Mijnstreek en in Parkstad zuilen deze taken gaan 

uitvoeren binnen hun eigen Subregi's 

  

Nieuwe financieringsstructuur 

Het landelijk macrobudget dat momenteel verdeeld wordt over de 43 centrumgemeenten 

zal vanaf 2020 verdeeld worden over alle Nederiandse gemeenten. Hiervoor wordt een 

nieuw objectief verdeelmodel ontwikkeld 

  

De ontwikkeling van dit nieuwe verdeelmodel ondervindt momenteel enige vertraging, 

waardoor het niet zeker s of di per 2020 daadwerkelik kan worden doorgevoerd. Het 

R en de Vng bljven streven nzar 2020, of n ieder geval zo snei mogelijk daarra. 

Overigens kunnen ook onder de huidige fnancieringss ystematiek de beoogde wizigingen 

n nieuwe verantwoordelijkheden worden doorgevoerd. Het Rijk en de Vng adviseren 

met nadfuk om dî proces t blijven voortzetten. 

Gezamenlijke toekomstvisie Beschermd Thuis 

De colleges van de 6 gemeenten onderschrijven een gezamenike toekomstvsie met de 

koers Beschermd Thuis 2020. Deze visie i tot stand gekomen in een breed denkproces 

met diënten en famiievertegenwoordigers uit maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen, uivoerders en regiogemeenten. Tijdens themasessies over de diverse 

onderwerpen die n dt kaderzijn georganiseerd, bleek veel overeenstemming over de te 

volgen koers. Deze koers is gebaseerd op de bevindingen en voorstelien van de 

landelijke Commissie Toekomst beschermd wonen: ‘Van Beschermd Wonen naar 

Beschermd Thuis”. (Dannenberg et al, 2015) 

De kernelementen van deze koers zijn: 

+ Zeffregi clënt, eigen verantwoordelikheid, keuzevrineid en wederkerigheid 

« Normaliseren en uigaan van mogelikheden van de burger 

* Dicht bijhuis, leinschalge en woonvormen-op-maat; Lokaal wat Iokaal kan, 

regionaal wat meerwaarde heeft 

« Flexibele zorg/begeleiding en ruimte voor professionele afwegingen en 

beslissingen 

« Snell toegang Iot de zorg. eenvoudiger systeem en integrale 

« Garantie op langdurige zorg indien dit nodig s 

‚npak   

Veranderproces en implementatie 

De colleges zien het als een gezamenlijke verantwoordelikheid deze ambitie de 

komende jaren te verwezenliken. De ambitie betreft vier belangrijke veranderingen: 

« Verschuiving naar meer ambulante hulpverlening in de eigen omgeving van de 

burger. Hierbi hoort ook het realiseren van kleinschalige woonvormen, in een 

goede spreiding over de regio. 

« Verbreding van de Goelgroep. Wi zien hierin het Beschermd Wonen en de 

Maatschappelike Opvang als één domein, dat we wilen transformeren naar de 

huidage tijdsgeest, waarin vooral de focus gt p een samenleving di zo iS 

  



  

ngericht datiedereen met of zonder beperking overal n zijn eigen omgeving 

mee kan doen (incusieve samenleving). 

« _ Inzet p herste! én preventie. Door de lokale aanwezigheid van professionals 

kunnen problemen eerder worden aangepakt. Samenwerking tussen begeleiding 

n behandeling is hierbijcruciaal 

« _ Vorm geven aan optimale solidarteittussen de samenwerkende gemeenten. 

  

Dit veranderproces zal n de periode 2018-2019 samen met ale partjen nader vorm 

rijgen, waarn n ieder geval 3 besluitvormingsmomenten zijn voorzien voor de 

gemeenteraden. Tussentjds u u periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van 

= het proces. 

Met vriendeljke groet, 
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