ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 5 juli 2021- 19.30 uur
Aanwezig: Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Elseline Brinkman, Janet Kool,
Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo Overdevest.
1. Opening, welkom in het bijzonder Dennis de Jong, medewerker beleid maatschappelijke
ontwikkeling. De voorzitter memoreert dat het de eerste fysieke vergadering is na de lockdown en de
laatste vergadering van Elseline.
2. Beschermd Wonen.
Aan de hand van een PPT licht Dennis de Jong de op handen zijnde ontwikkelingen toe. Beschermd
Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) zijn woon- en opvangvoorzieningen voor personen
met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen of geen
vaste verblijfplaats hebben. Het Rijk heeft besloten deze voorzieningen verder te decentraliseren,
zodat de verantwoordelijkheid bij alle gemeenten komt te liggen. Per 1 januari 2022 start de
inhoudelijk doordecentralisatie van BW. De financiële doordecentralisatie start vanaf 2023,
gekoppeld aan de herijking van het gemeentefonds, en verloopt stapsgewijs verspreid over 10 jaar.
De MO wordt, mede afhankelijk van de ervaringen met BW, mogelijk vanaf 2026 verder
gedecentraliseerd.
Het Rijk heeft de gemeenten verzocht om niet te wachten op de financiële verdeling en aan de slag
te gaan met de inhoudelijke transformatie van BW. Alle BW-regio’s hebben de opdracht gekregen
een Norm van Opdrachtgeverschap af te spreken en een regiovisie op te stellen met afspraken over
de zorg, de inkoop en regionale samenwerking. Ook in onze H5 – Wassenaar, Den Haag,
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer - wordt gewerkt aan een regiovisie die die in het
najaar 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
Met de decentralisatie worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg, ondersteuning en
huisvesting van nieuwe cliënten Beschermd Wonen die zich na 1 januari 2023 aanmelden. Huidige
cliënten blijven ook na de decentralisatie onder de verantwoordelijkheid van de
centrumgemeente(n) vallen. Het gaat om een diverse groep mensen met een psychische en/of
psychosociale kwetsbaarheid die (tijdelijk) niet meer (volledig) zelfstandig kunnen wonen. Denk
bijvoorbeeld aan mensen met een vorm autisme, een lichte verstandelijke beperking of psychische
problematiek. Een Beschermde woonvorm biedt hen een veilige en beschermde woonomgeving
waarin zij begeleiding en ondersteuning krijgen, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving
en/of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. De mensen die geïndiceerd worden, of waarvan
blijkt dat ze nooit zelfstandig kunnen wonen (ook niet met enige begeleiding), gaan de Wet
Langdurige Zorg in en vallen daarmee niet -meer- onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Norm van Opdrachtgeverschap en Regiovisie
Met de doordecentralisatie van BW in het zicht per 2022, hebben het Rijk en de VNG alle BW-regio’s
de opdracht gegeven een Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) af te spreken. Dat houdt in dat
gemeenten binnen de regio afspraken met elkaar moeten maken over het vormgeven van de zorg
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(o.a. inkoop, beschikbaarheid, continuïteit en toegang), de (visie op) samenwerking en een
governance-structuur. In de H5 regio worden deze afspraken vastgelegd in een regiovisie 2022-2025
en krijgen vervolgens vorm in een convenant en mandaatbesluit vanaf 1 januari 2022. Bij de
totstandkoming van de regiovisie worden diverse belanghebbenden betrokken, zoals
cliënten(vertegenwoordigers) en zorgaanbieders.
Eerder zijn de ‘Regionale beleidsvisie 2018-2020’ en het ‘Regionaal uitvoeringsplan 2020 en verder’
opgesteld. De regiovisie 2022-2025 borduurt verder op deze beleidsstukken en de uitgangspunten
die eerder zijn geformuleerd voor de doordecentralisatie:
• Borgen van continuïteit van ondersteuning
• Ondersteuning moet zoveel mogelijk op de eigen woonplek beschikbaar zijn
• Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet
• Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig – Wonen Basis, Wonen Plus, Wonen Intensief
Samenwerken in de regio is een must om voldoende expertise voor organisatie en uitvoering te
borgen. Het aantal cliënten in Wassenaar is relatief klein: het model gaat uit van 1 op 1000 inwoners.
Belangrijk is om te komen tot één administratieprotocol en één inkoopprotocol.
Voorzien is een groeipad van 10 jaar; niet alle voorzieningen kunnen direct lokaal gerealiseerd
worden. Kennis m.b.t. de systematiek zit vooral bij Den Haag.
De Adviesraad benadrukt dat daar waar het beschermd wonen van de grond komt, het van belang is
dat de gemeente en de verantwoordelijke zorginstelling de buurt betrekt bij de plannen (participatie)
en ondersteuning aan de buurtbewoners geeft (veiligheid) bij de uitvoering van de plannen.
De concept Regiovisie wordt in de tweede week van juli afgerond en komt in september aan de orde
in het College en de Raad. Afgesproken wordt dat de Adviesraad met een advies zal komen n.a.v. de
conceptversie. Een delegatie van de ASD –Marike, Marianne, Peter en Theo – zullen het advies
voorbereiden.
3. N.a.v. verslag van 7 juni 2021. (Per e-mail al vastgesteld) Actiepuntenlijst wordt aangepast. Eric
heeft deze week overleg met voorzitter cliëntenraad. Peter neemt nogmaals contact op met de SGW.
4. N.a.v. bijgewoonde vergaderingen
Enkele overleggen met Platform verstandelijk gehandicapten bijgewoond door Peter. De data
worden door hem doorgegeven voor het jaarverslag.
5. Vacatures
Er is één reactie binnen gekomen. De sollicitatiecommissie (Janet, Peter, Theo), gaat met de
kandidaat in gesprek. Marianne stuurt bevestiging naar sollicitant.
Andere mogelijkheden om de vacatures bekend te maken:
Via een interview/redactioneel stuk in de Wassenaarse Krant, Interview met Eric en Marike.
Verspreiding van de vacaturetekst via LinkedIn. (Eric, Francoise)
6. Ingekomen stukken – verslag B.O. is rommelig en moet worden aangepast, bij voorkeur eerder
dan bij het volgend B.O. waar het wordt vastgesteld.
7. Rondvraag
Voor de vergadering in september worden geen gasten uitgenodigd, tenzij de actualiteit daartoe wel
aanleiding geeft.
Theo is volgende vergadering (6 september) afwezig i.v.m. vakantie.
Zolang Francoise niet formeel is geïnstalleerd bij Hart voor Wassenaar, is er geen probleem met het
aanblijven als lid van de Adviesraad, tenzij zij zelf dit anders ervaart.
Donderdag 26 augustus 17.00 uur is de afscheidsborrel voor Elseline gepland.
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