
 

____________________________________________________________________ 

 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste               

lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden. 

 

Onderwerp: Regioplan beschermd wonen 

Datum: 30 november 2020 

____________________________________________________________________ 

 

Eind oktober informeerde het college de raad over de stand van zaken van de plannen van de                 

Friese gemeenten ten aanzien van de doordecentralisatie van beschermd wonen per 2022 en             

het besluitvormingsproces rond de doordecentralisatie naar de gemeenten. Vanuit het          

werkveld ontvangen wij signalen dat er nog veel werk aan de winkel is om de doelstellingen                

van de commissie Dannenberg voor 1 januari 2022 te kunnen halen. Zo stuurde Valente, de               

branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, eerder deze maand een           

brief naar de Tweede Kamer over de doordecentralisatie van beschermd wonen voor            

GGZ-patiënten. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van PAL GroenLinks enkele vragen aan             

het college. 

 

Het ministerie van VWS heeft in oktober 2019 per brief de eisen aan het regioplan aangegeven. In het                  

regioplan moet onder andere de wijze waarop samengewerkt gaat worden met o.a. cliënten en hun               

naasten worden vastgelegd.  

 

1. Is er voor de vaststelling van het regioplan beschermd wonen ook gebruik gemaakt van input van                

cliënten(raden)? Zo ja, hoeveel, welke en wat leverde dit op? Zo nee, waarom niet?  

2. Is er voor de vaststelling van het regioplan beschermd wonen ook gebruik gemaakt van input van                

aanbieders? Zo ja, hoeveel, welke en wat leverde dit op? Zo nee waarom niet? 

 

In het regioplan lezen wij dat de focus ligt op het verbinden van het zorgdomein en het sociale domein.                   

Uit ervaring blijkt dat dit verbinden veelal moeizaam verloopt.  

 

3. Hoe denkt het college hierin stappen te gaan zetten? Ligt hier ook een rol weggelegd voor de                 

buurt- en dorpskamers? Zo ja, hoe wordt deze rol vormgegeven? 

 

Uit onderzoek van AEF is gebleken dat het scenario woonplaatsbeginsel het beste aansluit op de visie op                 

beschermd wonen en de beste prikkel vormt voor het vormgeven van lokale ondersteuning. Als alle               

gemeenten de verantwoordelijkheid gaan dragen voor beschermd wonen, dan moet ook de volle             

verantwoordelijkheid voor beschermd wonen voor de inwoners van de gemeente bij de herkomst             

gemeente liggen. Bovendien sluit dit scenario het beste aan bij het nieuwe verdeelmodel beschermd              

wonen. 

 

4. Uit de praktijktoets naar de gevolgen van het woonplaatsbeginsel voor cliënten blijkt dat er              

substantiële risico’s zijn voor de toegang tot en continuïteit van zorg voor GGZ-cliënten.   
1

a. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van dit woonplaatsbeginsel voor cliënten in de            

gemeente Leeuwarden?  

b. Hoe wordt voorkomen dat er in onze gemeente mensen tussen wal en schip geraken? 

 

De 18 gemeenten in Fryslân hebben verder besloten deel te nemen aan het programma Weer thuis                

vanuit het Rijk. Doelstelling is om een convenant te sluiten tussen gemeenten en woningbouwcorporaties              

om een groter aanbod van woningen te creëren voor die cliënten die kunnen uitstromen uit een                

intramurale voorziening. 

1 https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/11/Gezamenlijke-brief-Valente-en-deNLggz-inzake-AO-ggz-19-november-2020.pdf 

 

 

https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/11/Gezamenlijke-brief-Valente-en-deNLggz-inzake-AO-ggz-19-november-2020.pdf


 

 

 

5. Hier kan ons inziens een duidelijke link gelegd worden met de volkshuisvestingsvisie.  

a. Hoe worden draagkracht en -last in wijken en buurten meegenomen?  

b. Hoeveel (extra) woonruimte denkt het college voor cliënten die kunnen uitstromen uit            

een intramurale voorziening nodig te hebben? Hoe denkt het college hier aan te komen? 

c. Heeft dit tot gevolg dat andere woningzoekenden in de sociale en/of vrije sector langer              

moeten wachten?   

 

Een goede lokale en regionale aansluiting draagt ook bij aan de ambulante infrastructuur op lokaal niveau                

zodat meer mensen thuis met begeleiding kunnen blijven wonen en minder snel gebruik hoeven te               

maken van beschermd wonen. Het is in het belang van elke Friese gemeente dat een goede lokale                 

zorginfrastructuur wordt doorontwikkeld met bijvoorbeeld voldoende ambulante GGZ, begeleiding,         

dagbesteding, tijdelijk verblijf en ontmoeting die goed aansluit op de regionaal ingekochte beschermd             

wonen voorzieningen.  

 

6. Met welke zorgaanbieders maakt de gemeente Leeuwarden hierover afspraken? 

 

In de toekomstvisie Van beschermd wonen naar een beschermd thuis van de commissie Dannenberg              

worden acht randvoorwaarden om tot sociale inclusie te komen genoemd. Uit het in opdracht van de VNG                 

en het ministerie van VWS uitgevoerde onderzoek Stand van het land - Doorontwikkeling beschermd              

wonen en maatschappelijke opvang, dat inzicht geeft in hoe het staat met de uitvoeringsafspraken die               

voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, blijkt dat de inhoudelijke visie op sociale               

inclusie in het regioplan beschermd wonen nog niet af is. 

 

7. Voor welke van de genoemde acht randvoorwaarden wordt er nog gewerkt aan concrete             

uitvoeringsafspraken?  

 

Onze fractie ziet de beantwoording graag zo snel mogelijk tegemoet. 

 

Namens de fractie van PAL GroenLinks, 

 

Femke Molenaar Wim Spoelman 

06-29197651 06-11155763 

 

 


