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1.1 
(1/1) 

 

 

 

         Beeldvorming ☒            Oordeelsvorming ☒             Besluitvorming ☐ 

                (Geven van informatie)   (Meningen vragen/ geven)   (Concreet voorstel doen)  
 

 

Gevraagde besluit(en) 
Het PHO wordt voorgesteld: 

1. Kennis te nemen van: 

a. de verlenging van de contracten BW voor 2019 

b. het overschot BW 2017 

c. het uitbreiden van de uitvoeringsformatie BW 

d. een aantal actuele landelijke ontwikkelingen 

2. In te stemmen met: 

a. het Actieplan BW/MO/OGGZ en dit vervolgens door te geleiden naar het PHO, waarna het 

aan de colleges ter besluitvorming kan worden voorgelegd en gemeenteraden en 

adviesraden kunnen worden geïnformeerd. 

b. het voorstel ter besteding/bestemming van het overschot BW 2017. 

 

Samenvatting 
U wordt geïnformeerd over: 

- het besluit van de gemeente Den Helder, hiertoe gemandateerd door de regiogemeenten, om  

de in 2018 afgesloten contracten Beschermd wonen te verlengen met een kalenderjaar. 

- het feit dat het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1.200.000 op Beschermd 

wonen. Een uitgewerkt voorstel voor de besteding van deze middelen is bijgevoegd.  

- een aantal  landelijke ontwikkelingen. 

- de uitbreiding van de formatie uitvoering BW op zo kort mogelijke termijn om wachttijden weg te 

werken en het proces te versterken; 

- een aantal  landelijke ontwikkelingen. 

 

U wordt voorgesteld in te stemmen: 

-  met het Actieplan 2018, een vervolg op de door de vier gemeenteraden in februari/maart 2018 

vastgestelde visienota “Thuis in de Buurt”, plan Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang 2018-

2020; 

- het voorstel ter besteding/bestemming van het overschot BW.  

 

Argumentatie 

1a. Verlenging contracten BW voor 2019 

Voor 2018 zijn nieuwe contracten afgesloten met de zorgaanbieders voor Beschermd wonen van de vier 

gemeenten. Omdat er nog veel in beweging is rond Beschermd wonen (de overgang van een deel van de 

doelgroep naar de Wet Langdurige zorg, onderzoek naar toekomstige budgetten BW), er allerlei 

innovatieve ontwikkelingen gaande zijn, en er geen goede argumenten zijn nu een nieuwe aanbesteding 

te starten, is door de gemeente besloten deze overeenkomsten te verlengen met 1 kalenderjaar onder 

vaststelling van herziene tarieven.   

De verlenging zal gebruikt worden om bepaalde aandachtspunten of accenten nog wat nadrukkelijker te 

benoemen richting  zorgaanbieders.  

 

1b. Overschot BW  217 
Als in 2016 is er op het onderdeel beschermd wonen sprake van een flink overschot (van ca.  € 1.200.000), 

voornamelijk als gevolg van de in 2016 toegepaste korting op de budgetten die doorwerkt naar 2017. Een 
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korting die vanaf 2018 ongedaan is gemaakt, waardoor het overschot dit jaar naar verwachting flink zal 

teruglopen. 

 

Het resultaat Beschermd Wonen is als volgt bepaald: 

 

Uitgaven voor zorg in natura:                                              7.451.102  

Uitgaven pgb’s                                                                         516.954  

Ontvangen eigen bijdragen                                                  -610.000   

Totaal                                                                 7.358.056 

Uitvoeringskosten                                                                      172.933 

Totale bestedingen                                                                7.530.989  

Integratie-uitkering SD                                                            8.737.083 

Onderbesteding                                                                     1.206.094 

 

In het kader van de besluitvorming over “Thuis in de buurt” is door de 4 gemeenteraden besloten om het 
budget BW en MO geheel ten goede te laten komen aan de wettelijk verplichte taken op deze 

beleidsterreinen. Is er sprake van een tekort of overschot dan wordt dit verevend tussen de regiogemeenten 

op basis van het aantal inwoners. In geval van een overschot wordt jaarlijks afgewogen in hoeverre 

middelen worden bestemd voor het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan. Er worden alleen middelen in een 

bestemmingsreserve opgenomen als daar ook een duidelijke bestemming aan gekoppeld is.  De 

bestemmingsreserve wordt beheerd door de centrumgemeente. 

 

Onder 2 een voorstel voor de besteding van het overschot 2017. 

 

1.c Formatie uitvoering Beschermd wonen 

Omdat er sprake is van wachttijden bij het behandelen van de meldingen voor Beschermd wonen, wordt in 

2018 en 2019 extra formatie ingezet vanuit het budget BW 2018 om deze z.s.m. weg te werken. In 2019 zal 

opnieuw worden bezien of het nodig is deze inzet ook na 2019 te continueren. 

Spoedsituaties worden uiteraard nu al versneld opgepakt, zo nodig wordt overbruggingszorg geboden en 

vanaf moment van opname/inzet zorg gefinancierd.  

 

1d. Landelijke ontwikkelingen  De VNG gaat op dit moment uit van decentralisatie Beschermd wonen en MO/VB/OGGZ per         

1-1-2021. Het overgangsrecht van de huidige cliënten die al vanaf 1-1-2015 in zorg zijn, wordt 

verlengd naar 1-1-2021. De intentie is de decentralisatie parallel te laten lopen met de overgang 

van een deel van de cliënten Beschermd wonen naar de Wet Langdurige Zorg, waarvoor een 

wetswijziging nodig is. Wordt dit nog later dan zal ook de decentralisatie mogelijk later 

plaatsvinden.  Bij de overgang naar WLZ wordt nu uitgegaan van de mensen die blijvend op een beschermd 

wonen setting zijn aangewezen. Dit wordt geschat op 30% van de BW-cliëntengroep. Er zal worden 

uitgegaan van de gemiddelde kostprijs voor deze groep die door HHM is berekend. Deze groep zal 

in 2020 geherindiceerd worden. Besluiten mensen met WLZ-indicatie toch niet over te gaan, dan 

kan de gemeente ervoor kiezen WMO-zorg te weigeren.  In het najaar wordt bekend hoeveel budget BW gemeenten vanaf 2021 krijgen op basis van 

objectief verdeelmodel.  

 

2a. Actieplan BW/MO 2018-2020 

In februari/maart 2018 zijn de gemeenteraden van Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel akkoord 

gegaan met de visienota “Thuis in de Buurt”, plan Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang 2018-2020.  

Het “Plan sluitende aanpak personen met verward gedrag Kop van Noord-Holland” maakt hier onderdeel  
van uit.  

In deze nota wordt de bestaande situatie met betrekking tot Beschermd wonen en Maatschappelijke 

Opvang in de Kop van Noord-Holland weergegeven. Landelijke ontwikkelingen en de regionale visie en 

uitgangspunten worden geschetst. Vervolgens wordt aangegeven welke maatregelen op een aantal 

deelterreinen nodig zijn om de ambities te realiseren.  

 

Het Actieplan 2018 is een uitwerking van deze nota. Hierin een overzicht van de reeds in gang gezette en in 

2018 nog uit te voeren acties gericht op het bereiken van de gestelde doelen.   

 

U wordt verzocht in te stemmen met het Actieplan.  

Bijgaand ter kennisname het concept-collegevoorstel en de bijbehorende Raadsinformatiebrief die na 

behandeling van dit voorstel in het regionaal MO en PHO aan de colleges zullen worden aangeboden.  

Ook het achterliggende Actieplan is bijgevoegd.  

 

2b. Voorstel voor de besteding/bestemming van het overschot 2017 

Veel van de actiepunten uit het Actieplan 2018-2019 BW/MO/OGGZ Kop van Noord-Holland worden 

gefinancierd vanuit het van ZONMW ontvangen budget voor de aanpak met mensen met verward gedrag 

(De Verbinding). Deze hebben immers een relatie met preventie/vroegsignalering van opvang en 
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beschermd wonen en met de versterking van het ondersteuningssysteem van zelfstandig wonende cliënten 

met psychische problematiek. 

 

Voor een aantal projectvoorstellen dat momenteel in ontwikkeling is, is nog geen financiering gevonden. 

Extra budget is ook nodig voor  het wegwerken van de wachtlijsten, procesverbetering uitvoering BW en het 

nader uitwerken van de toekomstige samenwerking tussen gemeenten. Onderstaand een weergave van 

de bestedingsvoorstellen die al uitgewerkt en concreet in voorbereiding zijn. 

 

Omdat op dit moment in het kader van “De Verbinding” nog onderzoeken plaatsvinden of pilots lopen,  
kunnen de plannen voor een vervolg hierop op dit moment nog niet tot in detail worden uitgewerkt.  

We volstaan in dit voorstel met een korte beschrijving van deze projecten en verzoeken het MO/PHO de 

ambtelijke werkgroep de ruimte te geven deze plannen de komende periode nader uit te werken en in het 

najaar aanvullend aan dit voorstel voor te leggen aan het MO/PHO. 

 

Ons voorstel is nu te besluiten het overschot BW 2017 in te zetten voor de volgende op korte termijn te 

realiseren acties/projecten:  

 

1. Start met buurtcirkels 

 

Doel Doelgroep Actie Kosten 

Versterken 

ondersteuningssysteem 

en eigen kracht 

Zelfstandig wonende  

GGZ-cliënten met een 

zwak netwerk 

Pilot met buurtcirkels in 

alle 4 gemeenten 

(4 pilots voor 2 jaar) 

Ca. 160.000 

 

Het concept van de buurtcirkel is in 2013 ontwikkeld door Pameijer, in navolging van de succesvolle 

“community supported networks” in Engeland. In een buurtcirkel ondersteunen 9 tot 12 kwetsbare 
deelnemers elkaar, die zelfstandig op relatief korte afstand van elkaar wonen. Zij doen dit door elkaar 

wekelijks te ontmoeten en hun vaardigheden en talenten voor elkaar in te zetten. Zij worden hierbij  

ondersteund door vrijwilligers die bekend zijn in de buurt en lokale professionals. Het proces wordt goed 

begeleid en gemonitord door Pameijer. Maatschappelijke resultaten zijn o.a. betere sociale contacten, 

minder vereenzaming, toegenomen vaardigheden, voorkomen verslaving en dakloosheid, gezondere 

levensstijl en minder crisissen en escalaties.  Mogelijk kan de buurtcirkel op den duur ook bijdragen aan een 

vermindering van de zorgkosten.  

Gemeenten, corporaties, cliëntenorganisaties en aanbieders van zorg en welzijn zijn enthousiast over dit 

concept en willen er graag aan meewerken. In eerste instantie wordt uitgegaan van de doelgroep van 

mensen met psychiatrische problematiek. In de toekomst kan de opzet ook voor bv. zelfstandig wonende 

mensen met verstandelijke problematiek, kwetsbare ouderen of voor een combinatie van deze groepen 

worden onderzocht.  

Het concept kan een goede aanvulling zijn op het concept Buurtband (gericht op inloop en activiteiten 

voor lichtdementerende bewoners en hun mantelzorgers) dat momenteel in Schagen en Hollands Kroon 

door Wonen Plus Welzijn wordt ontwikkeld. 

 

 

2. Uitbreiding formatie Beschermd wonen 

 

Doel Doelgroep Actie Kosten 

Wegwerken wachttijd 

BW, versterken proces 

uitvoering BW 

  Uitbreiden formatie 

uitvoering BW 

75.000 

 

 

Den Helder zet ook stevig in op het goed in kaart brengen en verbeteren van interne knelpunten en 

verbeterpunten in het werkproces Beschermd wonen. Kernpunten zijn:  versterken zorgbemiddeling en 

wachtlijstbeheer, versterken procesregie en resultaatsturing, inzet overbruggingszorg en passende nazorg, 

overgang 18-/18+.  
Naast de structurele extra t.b.v. uitvoering Beschermd wonen die wordt ingezet vanaf 2018 om wachttijden weg te werken en in 

de toekomst te voorkomen, is ook extra inzet nodig om het uitvoeringsproces te versterken, ook richting decentralisatie en 

samenwerkingsafspraken gemeenten.  
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3. Pilot activering en toeleiding naar passend werk 

 

Doel Doelgroep Actie Kosten 

Activering en toeleiding 

naar passend werk 

 

 

Kwetsbare mensen die 

dagstructuur missen, 

maar nu onvoldoende 

geactiveerd kunnen 

worden, omdat het 

juiste aanbod ontbreekt 

Pilot activering 

gemeente Texel  

 

 

 

Pilot inzet Individual 

Placement en Support 

20.000 (naast € 20.000 
lokale financiering) 

 

 

 

80.000 voor 10 trajecten 

in de regio 

 

In de gemeente Texel is een kleine groep kwetsbare volwassen inwoners waarvoor naar een andere 

aanpak wordt gezocht.  Deze groep is bekend bij hulpverlening, politie en woningcorporatie vanwege hun 

problematisch en/of risicovol gedrag. Door hun licht verstandelijke beperking zijn zij gemakkelijk 

beïnvloedbaar voor  criminaliteit.  Zij hebben moeite met structuur, arbeidsritme en motivatie.  Er wordt in 

het project een aanpak ontwikkeld gericht op activering en toeleiding naar  passend werk  waarbij 

getracht wordt deze groep in actie te krijgen, gemotiveerd wordt. De aanpak is gericht op het opbouwen 

van arbeidsdiscipline, ontwikkelen van sociale vaardigheden, weerbaarheid, gezonde leefstijl.  Deze 

aanpak wordt ontwikkeld in samenwerking met zorginstellingen, politie, woningcorporatie, welzijn, etc.  om 

in de toekomst expertise te hebben opgebouwd zodat Texel met lokale organisaties in staat is deze 

complexe groep kwetsbare inwoners perspectief te bieden.  Bij de bestaande hulpverlening is nog 

onvoldoende maatwerk en kennisuitwisseling over effectieve interventies. 

 

Dit voorstel draagt bij aan de beweging van zware naar lichtere vormen van begeleiding. De activiteiten 

zijn gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, het voorkomen van (arbeids)uitval door kwetsbare 

inwoners en het versterken van de zelfredzaamheid. Het betreft een nieuwe vorm van ambulante 

hulpverlening waardoor in zwaardere vormen van zorg/opvang kunnen worden voorkomen.  De ervaringen 

van dit pilotproject zullen worden gedeeld met de andere gemeente. Ook Schagen wil een projectvoorstel 

ontwikkelen voor pilot activering in de lijn van de gemeente Texel. 

 

De IPS-methodiek van de GGZ is erop gericht mensen die in behandeling zijn bij de GGZ en graag willen 

werken, duurzaam te begeleiding naar passend werk dat aansluit bij hun talenten en mogelijkheden. De 

oriënterende gesprekken worden gefinancierd door de zorgverzekeraar, het tweejarig traject is inclusief 

jobcoaching en begeleiding op de werkplek.   

 

4. Internetmodules voor zelfhulp en ondersteuning mantelzorgers 

 

Doel Doelgroep Actie Kosten 

Versterken eigen kracht  Mensen met psychische 

problematiek 

Inzet preventie 

zelfhulpmodules via 

website GGZ NHN 

1000 

Mantelzorgers worden 

ondersteund door 

ervaringsdeskundige 

familieleden 

Mantelzorgers van GGZ-

cliënten 

E-health internet module 

door GGZ 

 5.000 

 

 

Beide internetmodules worden door de GGZ aangeboden. Het doel van de module ‘Betrokken omgeving’ 
is om de draagkracht van naastbetrokkenen te versterken en hen inzicht te bieden in hun rol als 

mantelzorger. Zij krijgen vaardigheden aangeleerd hoe beter om te kunnen gaan met lastige situaties. 

Daardoor wordt voorkomen dat de naastbetrokkene overbelast raakt of zelf psychische klachten ontwikkelt. 

Deze wordt positief gewaardeerd door mantelzorgers. 

 

Online zelfhulpmodules zijn op elk moment door deelnemers te volgen, in eigen tempo. Thema’s zijn o.a.: 
beter omgaan met stress, minder pieren, betrokken omgeving, somberheid aanpakken.  

 

Laagdrempelige, makkelijk toegankelijke informatie kan hulpen problemen in een vroegtijdig stadium aan 

te pakken en verergering te voorkomen. 
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5. Training en voorlichting 

 

Doel Doelgroep Actie Kosten 

Bevorderen inclusieve 

samenleving 

(Buurt)bewoners 

 

 

Vrijwilligers, 

(buurt)bewoners 

Voorlichting in de wijk 

ervaringsdeskundigen 

 

Verdere uitrol training 

Mental Health First Aid 

15.000 

 

 

15.000 

 

GGD HN en GGZ Noord-Holland Noord financieren op dit moment de cursus Mental Health First Aid in de 

regio NHN. MHFA is een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ . In deze cursus krijgen deelnemers 

kennis en handvatten aangereikt om signalen van psychische problemen te kunnen herkennen en te 

kunnen handelen (zonder in de hulpverlenersrol te schieten) in een situatie waarin iemand in psychische 

nood verkeert.  Omdat er veel  belangstelling is voor dit aanbod in de regio bij vrijwilligers en professionals 

van diverse organisaties, is een enige cofinanciering nodig om hieraan een vervolg te geven. 

 

Dit geldt ook voor voorlichting in de wijk voor en over mensen met een psychische kwetsbaarheid door 

ervaringsdeskundige en professionals. Bedoeld om op wijk- en dorpsniveau voorlichting te geven voor en 

over mensen met een psychische kwetsbaarheid, niet alleen met het oog op het tegengaan van stigma, 

maar ook met het oog op de inzet van actieve wijkbewoners bij vroegsignalering en het bieden van steun.  

 

 

6. Overige nader uit te werken projectvoorstellen 

 

In het kader van het project De Verbinding lopen op dit moment verschillende innovatieve projecten en 

vindt  onderzoek plaats.  

Er wordt onderzocht of er vormen van ondersteuning tussen zelfstandig wonen met begeleiding en 

Beschermd wonen of Maatschappelijke Opvang nodig zijn.  Daaruit komen al diverse signalen naar voren 

die we als input gebruiken voor onderstaande voorstellen. Het zijn allen voorstellen die erop gericht zijn de 

beweging van intramuraal wonen naar  zoveel mogelijk “thuis wonen” met zorg op maat (de inclusieve 

samenleving) te versterken. Afronding van het onderzoek en nadere uitwerking van de resultaten is echter 

nodig om tot een nadere uitwerking van de projectvoorstellen te komen. 

 

Er zijn pilots gestart met de  inzet van ervaringsdeskundigen om psychisch kwetsbare mensen, die niet 

(meer) in zorg zijn bij GGZ of andere zorginstelling outreachend te ondersteunen. Deze is er mede op gericht 

de zgn. crisiskaart onder de aandacht te brengen en in te vullen, met als doel de zelfregie van kwetsbare 

inwoner te vergroten en efficiënter en meer persoonsgerichte te kunnen handelen bij een dreigende crisis.  

 

Er is gestart met een pilot schakel-GGD’er waardoor de verbinding tussen Vangnet en advies en de lokale 

ondersteuning wordt versterkt.  Er is meer tijd nodig om een goed beeld te krijgen van de resultaten van 

deze pilots, maar voorzien wordt dat hierop een vervolg en uitbreiding nodig zal zijn. 

 

Voorgesteld wordt op dit moment kennis te nemen van onderstaande projectvoorstellen, maar de 

ambtelijke projectgroep meer tijd te geven voor de uitwerking van een en ander.  

 

Doel Doelgroep Actie Kosten 

Bieden begeleiding 

plus/Beschermd thuis, 

een vorm van intensieve 

begeleiding in de 

thuissituatie als 

tussenvorm tussen 

opvang of beschermd 

wonen enerzijds, 

ambulante begeleiding 

in de thuissituatie 

anderzijds, goed 

aansluitend bij de visie 

op de inclusieve 

samenleving.  

GGZ-cliënten die nu 

tussen wal en schip 

vallen, zorgmijdend zijn 

en overlast veroorzaken 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Pilot met begeleiding 

plus/Beschermd thuis 

(met intensieve 

begeleiding ook buiten 

kantoortijden) 

 

 

. 

 

 

 

 

P.M.  
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Tijdelijke opvang 

realiseren. 

 

Mensen die het 

kortdurend niet 

zelfstandig redden een 

kortdurend 

opvangplek/logeerplek 

BW bieden om situatie 

te stabiliseren en 

escalatie te voorkomen 

 

Bieden tijdelijke 

opvang/logeeropvang. 

 

 

Realiseren van 

constructie voor tijdelijke 

noodopvang op Texel 

P.M.  

Passende woonruimte 

realiseren. 

Mensen waarvoor 

tussenvorm nodig is 

tussen BW/MO en 

zelfstandig wonen met 

begeleiding. 

 

 

Passende woonruimte 

met toezicht realiseren    

(tussenvoorziening). 

 

Huisvesting voor extreme 

overlastgevers realiseren. 

P.M.  

Ambulante 

ondersteuning en zorg 

op maat 

Mensen met psychische 

of psychosociale 

problematiek die 

zelfstandig wonen 

Vervolg schakel-GGD’er 
waardoor verbinding 

tussen Vangnet en 

advies en lokale 

ondersteuning wordt 

versterkt  

P.M.  

  Voortzetting pilot met 

crisiskaart (bij gebleken 

succes) 

P.M.  

  Voortzetting projecten 

met 

ervaringsdeskundigen 

P.M.  

 

 

Advies/ inspraak van belanghebbenden en/of adviesorganen 
Niet van toepassing.  Actieplan wel ter kennis brengen aan Adviesraden   
 

Financiële consequenties 
Bij instemming met dit voorstel is een bedrag van € 371.000 van het overschot 2017 bestemd. Voorgesteld 

wordt het resterend deel van de bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor later dit jaar voor te 

leggen uitgewerkte projectvoorstellen. 

 

Communicatie 
 

Planning 
Na behandeling in het PHO, zal het actieplan in juli/augustus worden voorgelegd een de colleges inclusief 

RIB om gemeenteraden en Adviesraden sociaal domein over de voortgang te rapporteren. 

In oktober volgt uitgewerkt vervolgvoorstel voor in te zetten innovatieprojecten.  

 

Advies regionaal Managementoverleg 

Het MO stemt in met doorgeleiding van het Actieplan naar de colleges van de vier gemeenten en het 

voorstel ter besteding/bestemming van het overschot Beschermd wonen 2017. . 

 

Meegezonden bijlagen 
Concept-advies colleges (incl. samenvatting Actieplan) 

Concept RIB 

Actieplan 2018-2020  

 


