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Hierbij informeer ik u over een aantal (lopende) projecten en relevante actualiteiten BW&O.  

Deze stand van zaken heeft als doelstelling om u over elk onderwerp kort te informeren.  

Indien u naar aanleiding van deze memo vragen heeft, vernemen we deze graag per email, zodat 

we hier schriftelijk op kunnen reageren. 

 

Bij de projecten waar we een rol zien (enige vorm van betrokkenheid) vanuit de WMO 
Adviesraden staan ** vermeld.  

 

 

Eindrapportage pilot 'Preventiescanner Dakloosheid regio 
Drechtsteden en Alblasserwaard' (bijlage 1)   
Deze preventiescanner is bedoeld voor gemeenten om een beeld te krijgen van hun huidige 

preventieve aanpak van dakloosheid.  

In dit eindrapport staat een samenvatting en de gedetailleerde resultaten van de scanner.  

Op basis van de gegeven antwoorden van de deelnemende gemeenten komen de krachten en 

kansen van versterking van de regionale aanpak en het beleid preventie dakloosheid aan bod. 

Ook staat hierin beschreven waarop de meeste preventiewinst valt te behalen en hoe gemeenten 

met de beleidsontwikkeling hiervan aan de slag kunnen. 

 

Feestelijk tekenmoment werkafspraken PHU 2022-2025  
regio Drechtsteden en Alblasserwaard (bijlage 2)   
De afgelopen periode heeft een groot aantal regionale partijen samengewerkt aan het formuleren 
en onderschrijven van werkafspraken voor de Preventie Huisuitzetting (PHU) 2022-2025. 
Dit ter voorkoming van huisuitzettingen door dakloosheid en problematische schuldsituaties. 

 
Op maandagmiddag 14 november jl. vond de feestelijke tekenbijeenkomst van deze werk-
afspraken plaats bij Trivire in Dordrecht.  
Bijna alle betrokken partijen waren hierbij vertegenwoordigd om hun handtekening te zetten onder 
deze werkafspraken. Hiermee toonden en bekrachtigden ze allen het belang hiervan. 
 

 Foto Ineke Linssen 
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Doordecentralisatie en Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW)  
Behandelend ambtenaar: Jiska Nooren    
Op 30 juni jl. is in een bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de VNG 
opnieuw commitment uitgesproken voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen per 2024. 
Dit betekent concreet dat alle gemeenten per 2024 (gefaseerd in 10 jaar tijd) de middelen voor 
BW zullen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel.  
 
Als regio blijven we in ieder geval tot 2024 samenwerken volgens de gemaakte 
solidariteitsafspraken. In eerdere kennisgeving gaven we aan te verwachten na het bestuurlijk 
besluit meer inzicht te hebben in de vervolgstappen in het proces. Deze zaken zijn op dit moment 
echter nog in ontwikkeling. Dit komt omdat het Rijk nog niet alle parameters heeft gedeeld.  
Vanzelfsprekend volgen we de berichtgeving nauwlettend en blijven we onderzoeken op welke 
kaders we kunnen voorsorteren. 
 

Enkele zaken die momenteel door de landelijke werkgroep vanuit VWS, de VNG en BZK worden 

uitgewerkt: 

• Eerder is een geleidelijk ingroeipad vastgesteld wat blijft gelden.  

• Daarnaast wordt gewerkt aan de voorbereiding van de indiening van het wetsvoorstel  

Woonplaatsbeginsel BW, waarbij het voornemen is om de samenwerking tussen gemeenten 

beter in de wet te verankeren.  

• Een ander belangrijk punt is dat de staatssecretaris wettelijk wil verplichten dat gemeenten 

samenwerken bij de inkoop en bekostiging van BW. De vormen waarop samen moet 

worden ingekocht wil de staatssecretaris niet vastleggen. Het is aan gemeenten zelf om keuzes 

te maken over de wijze van bekostiging en de regionale samenwerking.  

• Ook wil de staatssecretaris de wettelijke mogelijkheden uitbreiden om bij gemeenten in te 

kunnen grijpen als er een te lage beschikbaarheid van BW voor inwoners is.  

 

 

**AANPASSING BELEIDSREGELS BW&O  
Behandelend ambtenaren: Hans van Rooij en Ilse Greive 
De beleidsregels voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang zullen eind 2022/begin 

2023 aangepast worden.  

Er wordt een paragraaf toegevoegd naar aanleiding van de ontwikkeling van een woontrainings-

arrangement. Dit is een nieuw product. Enver is de eerste aanbieder die woontraining voor 

jongvolwassenen (18-27 jaar) gaat bieden op een locatie in Papendrecht. De voorziening is 

bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar, o.a. afkomstig uit (verlengde) jeugdzorg, al in KTC 

(kamertrainingcentrum), gezinshuizen, residentiële setting, onveilige/niet passende thuissituatie, 

nachtopvang en (wachtlijst) beschermd wonen. Het is een tussenvoorziening waarbij jongvolwas-

senen in twee jaar begeleid worden tot zelfstandig wonen met indien nodig een ambulante vorm 

van individuele begeleiding. In de toekomst zullen er naar verwachting nog meer zorgaanbieders 

woontraining gaan bieden in de regio. Deze tussenvoorziening dicht een gat tussen de jeugdwet 

en de Wmo en voorkomt dat jongeren tussen wal en schip vallen wanneer zij 18 jaar worden en 

nog niet zelfstandig kunnen worden. 

 

**EIGEN BIJDRAGE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VOORZIENINGEN  
Behandelend ambtenaar: Mireille Henderson    
In de dagelijkse praktijk blijkt momenteel een groot verschil in de Eigen Bijdrage (EB) voor MO 

producten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bevordering van de doorstroom vanuit crisis 

naar herstart. 

In 2023 streven we ernaar de regels voor de EB voor de Maatschappelijke Opvang voorzieningen 

te herijken. Begin 2023 weten we wat meer, omdat we er een projectleider aan koppelen.  

De Adviesraad wordt betrokken in de uitwerking.  
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VERLENGING PILOT IB MO  
Behandelend ambtenaar: Roeland Westra 

In 2021 is de pilot Individuele Begeleiding voor de doelgroep Maatschappelijke Opvang (IB MO) 

van start gegaan. Tot 2021 werd IB MO alleen bij het Leger des Heils (LdH) betrokken. IB betreft 

begeleiding met een welomschreven doel, die wordt geboden in een 1 op 1 relatie met de klant. 

De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid om uit te kunnen stromen uit 

de opvang, dan wel terugval naar opvang/dakloosheid te voorkomen.  

Om klanten meer keuzevrijheid te bieden (en de afhankelijkheid van het LdH te verminderen) 

heeft Dordrecht in 2021 naast het LdH acht andere aanbieders gecontracteerd voor IB MO. De 

verwachting en inzet van de tweejarige pilot was dat meer differentiatie kan zorgen voor een 

betere match tussen vraag en aanbod en daarmee betere resultaten. Tot dusver zijn de gewenste 

effecten om meerdere redenen niet bereikt. Het klantenbestand blijft stabiel (93% zit nog steeds 

bij het LdH) en de kleine verschuivingen bieden onvoldoende basis om op (vergelijkende) 

resultaten te monitoren en conclusies te trekken. De volgende (verdiepende) vragen leven om 

meer scherpte te krijgen in de toekomstscenario's voor deze voorziening: 

 

Op welke plaats(en) in de keten en op welk(e) momenten in de klantreis komt de inzet van IB MO 

het meest tot zijn recht? Hierbij onder meer nadrukkelijk aandacht voor: 

- de preventieve werking van IB MO (voorkomen van dak- en thuisloosheid en escalatie); 

- positionering en inzet in 1) het voorliggend veld (lees: sociale wijkteams en lokale initiatieven),  

  2) vanuit overgang jeugd en 3) in combinatie met behandeling. Oftewel formuleer een keten- 

  aanpak; 

- overdracht, nazorg, zachte landing in de lokale gemeenten; 

- eventuele randvoorwaarden scheiden wonen en zorg/samenwerking woningcorporaties, LdH 

  en andere aanbieders; 

- eventuele afschaling naar reguliere begeleiding. 

 

Er is breed draagvlak onder de deelnemende aanbieders om de pilot met een jaar te verlengen 

om deze (nog te preciseren) vragen gericht te beantwoorden, mede op basis van casuïstiek.  

Met aandacht voor alle lokale mogelijkheden hebben de bestuurders BW&O op 6 oktober jl. 

ingestemd met een verlenging van de pilot met één jaar.   


