
Bijlage bij collegevoorstel wijzigingsbesluit beleidsregels beschermd wonen en opvang 
gemeente Dordrecht  
 

Was – wordt tabel  

Bestaande tekst (beleidsregels 2020) Nieuwe tekst (beleidsregels 2022) 

Artikel 3.4 Algemeen gebruikelijk 
 

Artikel is komen te vervallen, omdat algemeen 
gebruikelijk geen rol speelt bij beschermd 
wonen en opvang.  

  

Artikel 5.1 Doelgroep Artikel is komen te vervallen, omdat de 
doelgroep al in de wet staat beschreven.  

  

Artikel 5.3 Landelijke toegankelijkheid Artikel 5.2 Landelijke toegankelijkheid 
In de tekst is verduidelijkt dat het bij beschermd 
wonen intramuraal gaat om landelijke 
toegankelijkheid. Tevens is de verwijzing over 
nadere afspraken aangepast, omdat deze 
afspraken vastliggen in de Handreiking 
landelijke toegankelijkheid (en niet in de 
beleidsregels van de VNG waarnaar thans wordt 
verwezen) 

  

Artikel 5.4 Aanbod 
In dit artikel staan de arrangementen binnen 
beschermd wonen genoemd. 

Artikel 5.3 Aanbod intramuraal en artikel 5.4 
Aanbod extramuraal 
Omwille van de overzichtelijkheid zijn de 
arrangementen beschreven in twee artikelen, 1 
over de intramurale arrangementen en 1 over 
de extramurale arrangementen. De opsomming 
van de arrangementen en de beschrijving ervan 
zijn aangepast n.a.v. de nieuwe inkoop van 
arrangementen per 1-1-2022. 

  

Artikel 5.5 Toegang en artikel 5.6 
Verstrekkingsvormen  

Deze artikelen zijn vervallen, omdat deze geen 
toegevoegde waarde hadden. 

  

Artikel 5.7 Indicatiestelling Artikel 5.6 Indicatiestelling 
Er is een tweede lid toegevoegd waarin staat 
beschreven hoe een indicatie voor BW 
extramuraal wordt gesteld. 

  

Artikel 5.8 Dagbesteding Artikel 5.5 Dagbesteding 
Dit artikel is verplaatst. De beschrijving is 
aangepast n.a.v. de inkoop van dagbesteding. 

  

Artikel 6.1 Doelgroep Artikel is komen te vervallen, omdat de 
doelgroep al in de wet staat beschreven.  

  

Artikel 6.4 Aanbod 
In dit artikel staan het aanbod binnen opvang 
beschermd wonen genoemd. 

Artikel 6.3 Aanbod  
De opsomming van het aanbod is 
geactualiseerd. 



  

 Artikel 6.4, artikel 6.5, artikel 6.6 en artikel 6.7 
De huidige beleidsregels bevatten niet, zoals bij 
beschermd wonen, een nadere beschrijving van 
de arrangementen binnen opvang. In de nieuwe 
beleidsregels zijn in de artikelen 6.4 tot en met 
6.7 de arrangementen binnen opvang 
beschreven. 

  

Artikel 6.5 Toegang en artikel 6.6 
Verstrekkingsvormen  

Deze artikelen zijn vervallen, omdat deze geen 
toegevoegde waarde hadden. 

  

Artikel 6.7 Indicatiestelling Artikel 5.6 Indicatiestelling 
In het eerste lid is benadrukt dat het gaat om 
indicatie voor de maatwerkvoorziening opvang. 

  

Artikel 7.3 Persoonsgebonden budget Artikel 7.3 Persoonsgebonden budget 
In het huidige artikel staat dat een pgb alleen 
wordt verstrekt indien sprake is van pgb-
vaardigheid. Dat is echter een van de wettelijke 
toegangscriteria, terwijl de andere wettelijke 
toegangscriteria (motivering en kwaliteit) 
eveneens gelden. Daarom wordt nu verwezen 
naar de wettelijke criteria. 
 
Voor wat betreft de pgb-vaardigheid is, mede 
door het ministerie van VWS, een landelijk 
kader ontwikkeld dat kan worden gebruikt om 
te beoordelen of iemand pgb-vaardig is. In de 
nieuwe beleidsregels staat expliciet vermeld dat 
de pgb-vaardigheid wordt beoordeeld aan de 
hand van dat kader  

  

Bijlage 1 Overzicht resultaatsgebieden Bijlage 1 Overzicht resultaatsgebieden 
Deze bijlage is geactualiseerd, mede n.a.v. de 
nieuwe inkoop per 1-1-2022. 

 
 


