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Ambitie Regio Midden-Holland
De vijf gemeenten in de Regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) werken nauw samen op tal van gebieden, waaronder het sociaal domein en wonen. De ambities op deze twee gebieden zijn vastgelegd in het Dynamisch Programma Sociaal Domein
Midden-Holland 2020 en de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 (RAW).
In het Dynamisch Programma Sociaal Domein Midden Holland is de centrale ambitie voor Maatschappelijke Zorg geformuleerd:
Ook kwetsbare inwoners in de Regio Midden-Holland wonen passend en zo zelfstandig mogelijk, hebben
passende ondersteuning en participeren naar vermogen.
Een vergelijkbare ambitie is opgenomen in de RAW:
Wij streven in de regio naar een samenleving waarin mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben,
fijn kunnen samenleven in een buurt of een kern met mensen die dat (nog) niet nodig hebben. Uitgangspunt is dat iedereen er mag zijn, ook als je extra kwetsbaar bent.
Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties zien bij de doorontwikkeling van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang een opgave in het creëren van vernieuwende woon-zorgvormen. Het gaat hierbij vooral om woonvormen die zich bevinden tussen de huidige, veelal intramurale woonvoorzieningen en
zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Beschut wonen is zo’n tussenvorm. RIGO Research en
Advies berekende dat er in Midden-Holland minimaal 80 beschutte woonplekken gerealiseerd moeten
worden om aan de vraag te kunnen voldoen (zie paragraaf 4).
Om deze beschutte woonplekken te realiseren is het van belang dat de betrokken partijen dezelfde taal
spreken. Zodat iedereen overeenkomstige antwoorden geeft op vragen als: Wat is beschut wonen? Hoe
ziet de doelgroep eruit? Hoe wordt het bekostigd nu en in de toekomst? Welke bestemming is mogelijk?
In dit document zijn deze vraagstukken verzameld en zoveel mogelijk beantwoord.

1

Wat is beschut wonen?

Beschut wonen is een geclusterde woonvorm; een aantal bewoners met vergelijkbare behoefte aan ondersteuning woont bij elkaar. Ondersteuning is nodig door psychiatrische problematiek, lvb-problematiek,
verslaving of een combinatie hiervan. Er is een gemeenschappelijke ruimte aanwezig die ruimte biedt om
onder begeleiding gezamenlijke activiteiten te doen. Begeleiding is door de weeks op vaste momenten
aanwezig. In de nacht en in de weekenden is begeleiding bereikbaar (24-uurs bereikbaarheid). Indien nodig kan begeleiding op de locatie langskomen na een oproep. Beschut wonen kan op verschillende manieren: kamerbewoning met gemeenschappelijke voorzieningen of zelfstandig wonen waarbij er voor
twee of meer woningen een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. De bewoners wonen in de beschutte woonvorm voor de duur van hun indicatie, in de meeste gevallen voor de duur van 2 tot 3 jaar.
Let op: als we het in deze notitie over beschut wonen hebben, gaat het over woonvormen voor mensen met psychiatrische problematiek, lvb-problematiek, verslaving of een combinatie hiervan. We hebben het dus niet over de doelgroepen ‘ouderen’, waarvoor
ook beschutte woonvormen bestaan in de vorm van hofjeswoningen, woongroepen, Ouden Huis of Thuishuis.

4

Wat is het verschil tussen beschermd wonen, beschut
wonen, begeleid wonen en Gewoon Thuis?

2

Product
Beschermd Wonen

Deelproduct

Beschut wonen

Zelfstandig

Gewoon Thuis

Ambulante begeleiding

Doelgroep
 18+
 Client kan niet zelfstandig wonen.
 24-uur toezicht nodig:
ook in de nacht en de
weekenden
 Client kan hulpvraag niet
zonder begeleiding formulieren.
 Client kan zijn hulpvraag
niet (altijd) uitstellen.
 18+
 Client kan (nog) niet
zelfstandig wonen.
 Begeleiding is in de
nacht en de weekenden
in principe niet nodig.
 24-bereikbaarheid nodig
 Client kan hulpvraag uitstellen
 18-23 jaar
 Client kan (nog) niet
zelfstandig wonen.
 Begeleiding is in de
nacht en de weekenden
in principe niet nodig.
 24-bereikbaarheid nodig
 Client kan hulpvraag uitstellen
Client kan zelfstandig wonen,
met 24-uur bereikbaarheid.

Woonvorm
Geclusterd
 In een instelling
 in de wijk
 onzelfstandige woonruimte
 zelfstandige woonruimte

Client kan zelfstandig wonen.
Heeft op afgesproken tijden begeleiding.

Individuele

Geclusterd
 in de wijk
 zelfstandige woonruimte

Geclusterd
 in de wijk
 Kamerbewoning
 onzelfstandige woonruimte

Individuele

Voor wie is beschut wonen?
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Beschut wonen is bedoeld voor bewoners die uitstromen uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang
en verblijfszorg jeugdzorg én om instroom te voorkomen. Een bewoner van beschut wonen:







heeft ondersteuning nodig door psychiatrische, lvb-problematiek, verslaving of combinatie hiervan;
kan zijn ondersteuningsvraag benoemen;
kan zijn ondersteuningsvraag (tijdelijk) uitstellen;
heeft daginvulling via opleiding, werk of dagbesteding;
heeft ‘s nachts in principe geen begeleiding nodig;
heeft ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale relaties, het deelnemen aan het maatschappelijk leven en het invullen van de dag.

5

Uit een onderzoek over uitstroomprofielen in de jeugdzorg (Van ‘geen plek’ naar ‘eigen stek’) blijkt dat er
een behoorlijk aandeel jongeren een beschutte woonvorm nodig heeft. Dit komt overeen met het RIGOrapport, waarin staat dat jeugd die ondersteuning nodig heeft oververtegenwoordigd is in deze regio.
Op basis van de beschikbare gegevens is nog geen nadere specificering te maken van de doelgroep
naar bijvoorbeeld leeftijd, woonbehoefte en zorgbehoefte. Hiervoor is verdiepend onderzoek nodig. In de
tussentijd is het wel belangrijk om te werken aan het realiseren van plekken beschut wonen.

4

Hoeveel plekken beschut wonen zijn er nodig?

In november 2017 is er door RIGO in opdracht van centrumgemeente Gouda, een rapport uitgebracht
over de in- en uitstroom uit maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen in Midden-Holland. Uit dit rapport blijkt dat, als de regio de doelstelling van commissie Dannenberg wil halen, er alleen
voor de uitstroom uit de grotere beschermd-wonen instellingen ruim 80 nieuwe plekken beschut wonen
nodig zijn.
In juli 2019 is een onderzoek gepresenteerd naar de uitstroomprofielen uit de jeugdzorg. In dat onderzoek
werden vier profielen voor de jeugdzorg 18+ onderscheiden. Uit het onderzoek bleek dat een deel van de
jongeren uit profiel 2 (zelfstandig wonen met voldoende ambulante begeleiding) en 3 (jongeren die na
hun 18e nog een beschermde of beschutte woonomgeving nodig hebben) ook een beschutte woonvorm
nodig heeft.
Daarnaast hebben we het hierboven alleen over uitstroom, terwijl de beschutte woonvorm ook bedoeld is
ter voorkoming van instroom naar beschermd wonen, maatschappelijke opvang of verkorten van verblijf
in een jeugdzorginstelling.
Bovenstaande maakt duidelijk dat de 80 plekken, die volgens het RIGO-rapport nodig zijn, wellicht een
onderschatting is van de werkelijke behoefte. Het realiseren van de door het RIGO genoemde 80 plekken
in de komende twee jaar zien we daarmee als een noodzakelijke eerste stap. Na realisatie hiervan zal
gekeken moeten worden hoe we verder invulling geven aan de dan bestaande behoefte aan beschut wonen.

5

Hoe ziet de verdeling in de regio Midden-Holland eruit?

In regio Midden-Holland zijn afspraken gemaakt over het aantal contingent woningen dat beschikbaar is
voor uitstroom van opvang en zorg. Deze afspraken zijn gebaseerd op een verdeelsleutel die rekening
houdt met de bevolkings- én woningvoorraadsamenstelling. Bij de spreiding van het aantal plekken lijkt
het logisch om aan te sluiten op deze bestaande verdeelsleutel. Op basis hiervan ontstaat de volgende
verdeling:
Gemeente
Midden-Holland
BodegravenReeuwijk
Gouda
Krimpenerwaard
Waddinxveen
Zuidplas

Contingentuitstroom 2018
68
8

Procentueel aandeel
100
12

Spreiding plekken
Beschut Wonen
80
9,6

Afgerond

25
17
8
10

37
25
12
14

29,6
20
9,6
11,2

30
20
10
11

6

81
10

Gemeente
Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Krimpenerwaard
Waddinxveen
Zuidplas

6

Aantal huidige beschut wonen plekken
34
-

Verwachting te realiseren
EXTRA plekken in 20202021
49
4

28
6
-

9
16
8
12

Totaal aantal plekken
beschut wonen eind
2021.
83

Hoe ziet de huisvestingsvraag eruit?

De huisvestingsvraag is heel gevarieerd. Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de bewoners is
een laag inkomen. Bewoners moeten dus in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Gezinnen kunnen dan in bepaalde gevallen een huur tot de tweede afstoppingsgrens betalen (€ 663,40, prijspeil 1-12020). Voor de grote groep alleenstaanden is de eerste aftoppingsgrens (€ 619,01, prijspeil 1-1-2020) het
absolute maximum dat zij aan huur kunnen betalen. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar moet de huur
onder de kwaliteitskortingsgrens (€ 432,51, prijspeil 1-1-2020) liggen, omdat zij daarboven niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Jongeren onder de 18 zijn aangewezen op kamerbewoning, omdat zij
op grond van de Huisvestingsverordeningen van de verschillende gemeenten nog niet in aanmerking komen voor een zelfstandige sociale huurwoning.
Het gewenste woningtype hangt af van de samenstelling van het huishouden. De voorkeur van de
meeste bewoners gaat uit naar een zelfstandige woonruimte in een rustige en veilige wijk1.Huisvesting op
een locatie waar zij een netwerk hebben staat voorop. De aanwezigheid van voorzieningen en openbaar
vervoer in de nabijheid wordt óók op prijs gesteld.
De regio streeft naar een zo gemêleerd mogelijk aanbod voor beschut wonen, zodat er zoveel mogelijk
een locatie of woonvorm beschikbaar komt die past bij de bewoner.
Over de samenstelling van de huishoudens van de doelgroep voor beschut wonen is nog weinig bekend.
De verwachting is dat dit vooral eenpersoonshuishouden zijn. Het eerdergenoemde verdiepend onderzoek naar de doelgroep moet hier meer inzicht in geven.
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Wat is scheiden van wonen en zorg?

Bij beschut wonen is het uitgangspunt scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat de inwoner in principe zelf zijn huur betaalt en zelf een huurcontract heeft met de verhuurder of de zorgorganisatie.
Er is sprake van ‘huur’ als de bewoner een huurovereenkomst heeft ongeacht de benaming van die overeenkomst, de mate van zorg of begeleiding en of de bewoner de woning huurt van de corporatie of een
andere verhuurder/zorgaanbieder.
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Wat is geclusterd wonen?

Beschut wonen betekent dat een aantal inwoners (minimaal 2) bij elkaar woont of op zodanig korte afstand van elkaar (bijvoorbeeld dezelfde galerij) dat zij een beroep op elkaar kunnen doen.
Er zit geen maximum aan het aantal woningen of wooneenheden bij geclusterd wonen. Dat is zeer afhankelijk van de behoefte van de bewoners, mogelijkheden van de zorgaanbieder en/of de beschikbare woningen/wooneenheden. De meeste bewoners hebben een voorkeur voor een kleinschalige setting. Ook
hier geldt weer dat de regio streeft naar een zo gemêleerd mogelijk aanbod beschut wonen.

1

Bron: RIGO-rapport Van beschermd tot zelfstandig wonen In- en uitstroom maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf
en beschermd wonen in Midden-Holland
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Huren van corporatie of aanbieder?

In het geval van beschut wonen, betaalt de bewoner zelf de huur. Je kunt de huur betalen aan de woningcorporatie of aan de zorgaanbieder. Dit heeft verschillende consequenties. Hieronder staan de consequenties op een rijtje.
Betaling van huur
aan:
Woningcorporatie,
particuliere verhuurder, e.d.

Consequenties





Zorgaanbieder
huurt van coöperatie, particuliere
verhuurd of woning is eigendom
van aanbieder zelf
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Normalisering: bewoner heeft een reguliere huurovereenkomst, zoals
iedere reguliere huurder. Tijdelijke contracten zijn in sommige situaties ook mogelijk, zie 11.
Sturingsmogelijkheden door corporatie.
Als de zorgovereenkomst wordt beëindigd, kan de woning verhuurd
worden aan iemand zonder hulpvraag.
o Dit vergroot de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen
in de vraag naar woningen.
o Door de woning te verhuren aan iemand zonder hulpvraag
neemt het aanbod beschut wonen dus af.
Leegstandrisico en verantwoordelijkheid voor nieuwe verhuur ligt bij
woningcorporatie.
Woning is alleen beschikbaar voor iemand die zorg nodig heeft.
o Dat verkleint de flexibiliteit om op veranderingen in de vraag
in woningen in te spelen.
o Dat houdt de woning beschikbaar voor beschut wonen.
Zorgaanbieder moet er een goede administratie op na houden en
juiste gegevens doorgeven aan woningcorporatie voor hun verantwoording.
Leegstandrisico en verantwoordelijkheid voor nieuwe verhuur ligt bij
zorgaanbieder.

Hoe zorg je dat deze woningen beschikbaar blijven
voor inwoners die beschut wonen nodig hebben?

We spreken met elkaar af dat binnen nu en twee jaar 80 plekken beschikbaar zijn in regio Midden-Holland. Deze plekken komen en blijven beschikbaar voor de doelgroep beschut wonen. Hoe regel je dat?
Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Voorbeelden zijn:
 de woningcorporatie houdt een aantal woningen uit de reguliere verhuur;
 nieuwe woningen van een particuliere verhuurder worden niet aan het reguliere aanbod toegevoegd;
 woningen zijn eigendom van een zorgaanbieder.
De beste manier hoe we dit willen vormgeven heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Het huisvestingsbeleid vraagt om alle inwoners te kunnen huisvesten. Bij de uitvoering deze taak helpt het als woningen
flexibel ingezet kunnen worden. Vanuit het oogpunt van het sociaal domein staat voorop dat er voldoende
plekken beschut wonen beschikbaar blijven.
Bij elk project zal er telkens met alle partijen gezocht moeten worden naar een oplossing die (zoveel mogelijk) tegemoet komt aan beide belangen: toewijzing van de woning aan de juiste doelgroep én beschikbaar houden van voldoende plekken voor de doelgroep tegenover het flexibel inzetten van de woning.
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Is tijdelijke verhuur toegestaan?

Tijdelijke verhuur is toegestaan, zeker vanuit het oogpunt dat beschut wonen idealiter is bedoeld als tussenstation naar zelfstandig wonen. In de volgende situatie is tijdelijke verhuur toegestaan:
1. Verhuur aan jongeren vanaf 18 jaar en tot en met 27 jaar.
Een jongere kan voor vijf jaar een jongerencontract krijgen. De woning moet volgens de huurovereenkomst speciaal voor jongeren bedoeld zijn. Een huurovereenkomst aan jongeren heeft een duur van
vijf jaar. Verlenging met ten hoogste twee jaar is mogelijk. De huurder heeft huurprijsbescherming: er
geldt een maximale huurprijs op grond van het puntenstelsel en de huurder kan naar de Huurcommissie om te laten beoordelen of de huurprijs redelijk is. De huurder heeft ook huurbescherming,
maar bij opzegging hoeft de verhuurder niet aan te tonen dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.
2. Verhuur op basis van een tijdelijk contract
Voor zelfstandige woonruimte kan een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van maximaal twee
jaar afgesloten worden. Voor onzelfstandige woonruimte is dat mogelijk voor de duur van maximaal
vijf jaar waarbij uiteraard rekening gehouden zal moeten worden met de nog resterende maximale
looptijd van de hoofdhuurovereenkomst.
Tijdelijke verhuur op basis van een jongerencontract is voor een deel van de doelgroep een goede optie,
maar stelt wel eisen aan de woning (die speciaal aangewezen moet zijn voor jongeren). Verhuur op basis
van een tijdelijk huurcontract voor twee jaar is minder geschikt voor deze doelgroep. De druk om binnen
deze termijn een nieuwe woning te moeten hebben is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de bewoner. Een tijdelijk huurcontract met een duur van vijf jaar is wel een mogelijkheid, maar alleen indien
sprake van onzelfstandige woonruimte. In alle gevallen geldt bij tijdelijke huurcontracten dat bewoners
zich bij de aanvang inschrijven in het woonruimteverdeelsysteem en begeleiding krijgen bij het zoeken
naar permanente woonruimte.
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Moet er sprake zijn van een zelfstandige woonruimte bij
beschut wonen?

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur, die in ieder geval een eigen
woon(slaap)kamer, keuken en toilet moet hebben.
De voorkeur van het grootste deel van de doelgroep is een zelfstandige woonruimte. Daarnaast is bij een
zelfstandige woonruimte het verkrijgen van huurtoeslag veel eenvoudiger.
Echter zelfstandige woonruimte zal niet voor iedereen te betalen zijn. Daarom sluit de regio onzelfstandige woonruimte voor deze doelgroep niet uit.
Bij onzelfstandige woonruimte is – op één uitzondering na – geen huurtoeslag mogelijk. Dat betekent dat
de huur van de (onzelfstandige) woonruimte dusdanig laag moet zijn dat de bewoner deze zonder gebruik te maken van huurtoeslag kan betalen. Hiervoor houden we een huurprijs van circa € 400 aan (analoog aan de kwaliteitskortingsgrens). Bij wijze van uitzondering is huurtoeslag bij onzelfstandige woonruimte mogelijk in het geval dat de belastingdienst het woongebouw - waar de woonruimte onderdeel van
is - heeft aangewezen. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden (zie ook bijlage 1). Beschut wonen, lijkt
aan deze criteria te kunnen voldoen. Om in aanmerking te komen moet de verhuurder bij de belastingdienst om aanwijzing van het woongebouw verzoeken.
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Zijn er eisen aan de fysieke omgeving?

Een wooninitiatief voor beschut wonen is een kleinschalige woonvorm in een ‘gewone’ wijk. Er worden op
voorhand geen specifieke eisen gesteld aan type wijk, rustige of levendige straat, e.d. Over het algemeen
hebben cliënten voor beschut wonen geen fysieke beperkingen. Er mag er dus vanuit gegaan worden dat
zij in staat zijn om lopend of fietsend voorzieningen te kunnen bereiken. De aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer in de nabijheid wordt door hen wel op prijs gesteld.
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Hoe moet de woning opgeleverd worden?

Net zoals bij een Beschermde Woonvorm is het nodig om de woning op te leveren in een basisstoffering.
De woning zal immers, in principe, tijdelijk gehuurd worden. Het kan van de cliënt niet verwacht de kosten
voor het stofferen van een tijdelijke woning in één keer te moeten betalen. De basisstoffering bestaat minimaal uit vloerbekleding, wandafwerking (bv. behang of verf) en raambekleding. De cliënt hoeft alleen
zijn eigen meubelen mee te nemen. Kosten voor de basisstoffering zijn voor de verhuurder en/of aanbieder. Vergoeding zal gehaald moeten worden uit huurinkomsten en/of servicekosten.
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Moet er een gemeenschappelijke ruimte zijn? Zo ja, hoe
ziet deze er dan uit?

Een gemeenschappelijke ruimte is nodig. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om onder begeleiding gezamenlijke activiteiten te doen, zoals eten en (groeps-) gesprekken.
Voor deze gemeenschappelijke ruimte zijn diverse mogelijkheden. Bij onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld kamerverhuur met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen) kan er sprake zijn van een gemeenschappelijke woonkamer/keuken. Bij zelfstandige woningen kan het een gemeenschappelijke ruimte
zijn die geschakeld is tussen diverse woningen maar ook een algemene ruimte zijn binnen het woongebouw/direct grenzend aan het woongebouw.
Er worden verder geen specifieke eisen gesteld door de regio aan de gemeenschappelijke ruimte, behalve dat deze natuurlijk moet voldoen aan het bouwbesluit. Wat er nodig is in de gemeenschappelijke
ruimte hangt af van de inrichting van de woningen/wooneenheden en de wijze waarop de zorgaanbieder
begeleiding biedt. Wanneer de bewoner bijvoorbeeld zelf niet beschikt over een keuken, dan is het noodzakelijk dat er in de gemeenschappelijke ruimte een keuken aanwezig is.
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Hoe hoog mag de huur zijn?

Zie onder 6.
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Welke bestemming moet beschut wonen hebben?

Uit uitspraken van de Raad van State, rechtsgebied Omgevingsrecht, blijkt dat er sprake is van de bestemming “maatschappelijk” als:
•
•
•
•

de bewoners gezamenlijk eten (zie uitspraken van 28 juni 2006 en 5 maart 2014);
er gemeenschappelijke ruimtes en/of voorzieningen zijn waar de bewoners gebruik van kunnen maken (zie tevens opnieuw uitspraken van 28 juni 2006 en 19 mei 2010).
er sprake is van verplichte aan de bewoning gekoppelde zorg (zie onder meer uitspraken van 25
maart 2015 en 4 oktober 2017);
de begeleiding er op is gericht om bewoners te leren later zelfstandig te wonen (zie onder meer uitspraken van 10 augustus 2011 en opnieuw 5 maart 2014) 2;

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bestemming ‘maatschappelijk’ meest passend is. Het advies is om ook de bestemming ‘wonen’ op de woonruimte/het gebouw te leggen. Voordeel
2

Bron http://www.wonenenzorg.nl/juridisch/zorgwoningen-en-complexen-bestemmingsplan/
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van deze dubbelbestemming is dat er geen discussie kan ontstaan (bestuurlijk, in de buurt) over de vraag
of niet te veel op één van de twee bestemmingen het accent ligt. Daarnaast kunnen woningen ‘omgeklapt’ worden, namelijk van zorgwoning in reguliere woning en andersom.
De woonbestemming hangt samen met de woonvisie en bestemmingplan van de betreffende lokale gemeente. De lokale gemeente zal per project moeten beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Bestemming
‘wonen’ of ‘wonen met maatschappelijke activiteiten’ zijn eerder wel gebruikt.

18

Hoe wordt er voor draagvlak gezorgd?

Om beschutte woonplekken te realiseren is er draagvlak nodig van een groot aantal partijen. Om te beginnen in de directe woonomgeving. Draagvlak is ook nodig binnen de eigen gemeente, bij zorgaanbieders, woningcorporaties en andere verhuurders.
In de regio is op dit moment nog geen gemeenschappelijke aanpak ontwikkeld voor het creëren van
draagvlak. Voorstel is om toe te werken naar een aanpak die door alle gemeenten in de regio gebruikt
kan worden. De projectleider beschut wonen zal de ervaringen bij de drie komende projecten verzamelen
en delen om te komen tot een gezamenlijke aanpak in de vorm van een draaiboek.
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Welke begeleiding wordt er noodzakelijk geacht?

In een beschutte woonvorm zijn groepsbegeleiding én individuele begeleiding nodig is.
Doelen van de begeleiding:
• (indien mogelijk) toewerken naar doorstroming naar een reguliere zelfstandige woning (eventueel
met ambulante begeleiding)
• stabiliseren en continueren van de situatie
• beheersbaar houden van en leren omgaan met gedragsproblematiek
• creëren van gezonde financiële situatie bij de bewoner
Groepsbegeleiding
De groepsbegeleiding is er op vaste, afgesproken momenten. Verondersteld wordt dat er
door de weeks, overdag, minimaal 1 keer per dag op een vast moment begeleiding aanwezig is.
Individuele begeleiding
Naast groepsbegeleiding is er altijd ook individuele begeleiding noodzakelijk. De intensiteit kan door de
tijd

19.1

24 uurs bereikbaarheid: wat betekent dat?

In beschut wonen is er geen begeleiding aanwezig in de nacht en de weekenden. Maar de begeleiding
moet wel 24-uur bereikbaar zijn. Indien nodig moet de begeleiding ook naar (een afgesproken) locatie
komen.

11

Hoe wordt de ondersteuning in beschut wonen bekostigd?
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Vanaf 1-1-2021 geldt voor beschut wonen een nieuw tarief waarin alle zorg die geboden moet worden is
opgenomen.
Tariefopbouw product beschut wonen (tarieven geldend per 1-1-2021)
Elementen

Gebruikt product /
onderbouwing

Tarief voor
facturatie

Gem. Indicatie

Bedrag per
cliënt per dag

Groepsbegeleiding

Dagbesteding doorlopend specialistisch
07A16

€ 54,00 per
dagdeel

3 dagdelen
per week

€ 23,14

Individuele begeleiding

Begeleiding specialistisch
02A05

€ 61,80 per uur

5,5 uur per
week

€ 48,55

24-uurs bereikbaarheid

Digicontact licht

€ 2,14 per etmaal

7 etmalen

€ 2,14

Gemeenschappelijke ruimte

15R41

€ 5,86 per etmaal

7 etmalen per
week per client

€ 5,86

Totaal
Dagtarief per cliënt
Prijs per plek per jaar

€ 79,69
€ 29.086,85

Naast deze all-in bekostiging is het mogelijk om reguliere dagbesteding te indiceren, die de cliënt buiten
de woonvorm volgt.

20.1

Wat gebeurd er met oude indicaties van voor 2021?

Het nieuwe product beschut wonen en het daarbij horende tarief geldt voor herindicaties en nieuwe cliënten vanaf 1-1-2021. Er worden geen lopende indicaties omgezet naar het nieuwe product. Dit betekent
dat er in 2020 nog veel indicaties oude stijl zijn, die langzaam uitgefaseerd worden.

20.2

Is er ook een vergoeding voor de woonkosten mogelijk?

Woonkosten worden slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend:
1. Inwoner is nog geen 21 jaar en heeft geen of onvoldoende inkomen om de huur voor een bedrag
van max. de lage aftoppingsgrens voor sociale huur, te kunnen betalen.
2. Het betreft plaatsing op een (voormalig) beschermd wonen locatie waar geen 24*7 toezicht aanwezig is en ombouw naar het scheiden van wonen en zorg (nog) niet mogelijk is.
Zie de uitgebreide toelichting in bijlage 2.
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Hoe in instroom geregeld?

Cliënten kunnen alleen een woning in beschut wonen betrekken met een indicatie voor ondersteuning.
Er wordt gewerkt met een regionale wachtlijst. Een plaatsingscommissie bepaalt de meest passende plek
in de regio. Hieronder wordt het gehele werkproces beschreven.

21.1

Hoe verloopt het werkproces beschut wonen?

Processtap
Signalering hulpvraag
Opstarten melding
Keukentafelgesprek

Wat
Aannemen melding

Doel
Registeren

Wie
Lokale gemeente

1. De lopende OP´s

In kaart brengen
hulpvraag

Consulent lokale
gemeente

Cliënt informeren en laten tekenen voor aanvraag
Cliënt informeren

Consulent lokale
gemeente

Regionaal overzicht maakt
keuze best passende plek mogelijk

Consulent lokale
gemeente

2. Ingevulde ZRM
3. Hoe is de huidige zorg nu ingericht
van begeleiding tot GGZ enz.
4. Hulpverleningsgeschiedenis en
betrokken netwerk.
5. Omschrijving problematiek/
diagnostiek/ wat is het advies van
de behandelaar.
6. Risico taxatie( bv agressie of
middelen gebruik enz…..)
7. Huidige woonsituatie (Noodzaak
moet bij zorgvraag van cliënt
liggen niet omdat er bv veel ruzies
zijn thuis).
8. Wooncomponent, kan de cliënt de
huur betalen, inzicht in inkomen.
Gespreksverslag/
aanvraag Wmo





Samenvatting keukentafelgesprek
Ondersteuning nodig vanuit Wmo
Ondertekening gespreksverslag

Besluit



Beschikking overbruggingszorg
(jeugd, Wmo, Zvw)



Informeren dat indicatie voor beschut wonen is en uitleg vervolgproces.

Aanmelding wachtlijst
Midden-Holland

Lever stukken aan waarin alle 8 punten uit de stap keukentafelgesprek terug te lezen zijn door middel van een
rapportage/ondersteuningsplan.
Benoemen en onderbouwen:
 Woonwensen
 voorkeur aanbieder
 urgentie
Aanmelden via zaaksysteem beschut wonen
13

Lokale gemeente

Brief plaatsing wachtlijst

Client informeren over plaatsing op de
wachtlijst en rol plaatsingscommissie

Client informeren

Plaatsingscommissie



Voordracht cliënt door consulent
lokale gemeente
Samen best passende plek bepalen
Actief wachtlijstbeheer

Samen best
passende plek
bepalen

Contactpersoon voor lokale beschutte woonvormen
Actueel houden gegevens cliënt in
het zaaksysteem

Gegevens actueel houden van
cliënt en lokale
locatie beschut
wonen
Matching




Gegevens actueel
houden




Oriëntatie cliënt bij
zorgaanbieder
Plaatsing beschut wonen




Dossieronderzoek en oriëntatie
Is het zorgaanbod van de aanbieder passend?
Plaatsing in eigen gemeente
 Overbruggingszorg wordt beëindigd
 Beschikking Beschut wonen

Client plaatsen

Consulent lokale
gemeente


Consulent
lokale gemeente
 Consulent
Gouda
 Kwintes
 Eleos
 GGZ de
Hoop
 Tanmar
 Sozorg
Consulent lokale
gemeente

Zorgaanbieder, client
Lokale consulent(en) met Aanbieder

Plaatsing andere gemeente
 Overdracht aan andere gemeente
binnen Midden Holland
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Wat is de plaatsingscommissie en wie zit erin?

De plaatsingscommissie is op de hoogte van de direct beschikbare woonplekken en/of kan een redelijke
indicatie geven van de wachttijden die er bij bijvoorbeeld de voorkeurplek van aanvrager is. De plaatsingscommissie bestaat uit:
 Een consulent van elke gemeente
 Kwintes
 Eleos
 GGZ de Hoop
 Tanmar
 Sozorg
De plaatsingscommissie komt elke maand bij elkaar. Hier worden de aanmeldlijst, doorstroom en instroom mogelijkheden, tijdelijke opname lijst en andere onderwerpen besproken. De wachtlijst beschut
wonen is toegankelijk via het zaaksysteem van de gemeente Gouda. Hier krijgen 2 medewerkers per
zorgaanbieder en gemeenten in MH toegang toe via een accreditatie. Via een ‘knoppencursus’ krijgen
medewerkers instructie voor het werken met het zaaksysteem. Informatie kan opgevraagd worden via
plaatsingscommissiew@gouda.nl .
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Hoe gaan wij om met meldingen van cliënten van buiten
de regio Midden-Holland

Bij beschermd wonen komt het geregeld voor dat inwoners uit andere gemeenten zich melden voor een
plek in regio Midden-Holland. Bij beschut wonen komt dat nu nog niet zoveel voor, maar gezien de uitbreiding van het aantal plekken en de verdeling in de regio, is voor te stellen dat deze vraag steeds vaker
voor zal komen. Beschut wonen valt niet onder de centrumgemeente. In de landelijke afspraken valt beschut wonen buiten de landelijke toegang en we willen de beschikbare plekken zoveel mogelijk behouden
voor inwoners uit de eigen regio. Uiteraard kan het voorkomen dat een zorgaanbieder toch een cliënt van
buiten Midden-Holland wil toelaten. In dat geval blijft de gemeente van herkomst financieel verantwoordelijk en nemen wij de indicatie niet over.
Zie bijlage 3 voor een uitgebreide toelichting.
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Hoe is uitstroom geregeld?

24.1

Reguliere uitstroom

Bij aanvang van het gaan wonen in de beschutte woonvorm wordt verwacht dat de cliënt zichzelf inschrijft
bij WoningNet regio Midden-Holland (gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) of wonenindekrimpenerwaard.nl voor de gemeente Krimpenerwaard . De woning wordt immers, in
principe, tijdelijk betrokken. Om doorstroom mogelijk te maken is inschrijving noodzakelijk. Ander opties
zijn:
 Informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
 De mogelijkheden voor kamerhuur onderzoeken;
 Zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH
of Prevenda.

24.2

Convenant uitstroom en Zorg Midden-Holland 2019

Mochten bovenstaande mogelijkheden niet afdoende zijn voor het vinden van een zelfstandig woning,
dan kan er gebruik gemaakt worden van het Convenant Uitstroom en Zorg Regio Midden-Holland 2019.
De regiogemeenten en woningcorporaties spannen zich er voor in dat er voldoende woningen per jaar
beschikbaar komen voor de uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en andere tijdelijke verblijfsinstellingen. Hoewel bij beschut wonen de cliënt de huur zelf betaalt, valt beschut wonen onder de tijdelijke verblijfsinstellingen. Zonder ondersteuning kun je een woning in beschut wonen immers
niet bewonen. Daarnaast laat de cliënt geen woning achter die op de reguliere woningmarkt wordt verhuurd. Daarmee vallen bewoners van beschut wonen projecten ook onder de doelgroep van genoemd
convenant.
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Kan cliënt in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding (bijzondere bijstand)?

Verhuizing naar een beschutte woonvorm is te voorzien. In redelijkheid mag er verwacht worden dat client spaart voor de verhuizing. Door de woning in de beschutte woonvorm gestoffeerd op te leveren worden de kosten voor de cliënt zo laag mogelijk gehouden.
Op basis van een laag inkomen kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden op Bijzondere bijstand op
basis van de Participatiewet. In hoeverre een cliënt in aanmerking kan komen verschilt per gemeente.

26

Worden er opstartkosten voor een wooninitiatief vergoed?

Er worden geen opstartkosten vergoed. In regio Midden-Holland hanteert men de zogenaamde cliëntvolgende bekostiging en bestaat het product opstartkosten niet.
Om beschut wonen aan te laten sluiten op de transformatieopgave kunnen echter extra inspanningen nodig zijn welke mogelijk niet hieruit bekostigd kan worden. Je kunt denken aan kosten voor een projectleider/coördinator bij een project van 2 of meerdere aanbieders; extra tijd en kosten voor het opzetten van
activiteiten in de wijk ter bevordering van prettige leefomgeving in de buurt, het omklappen van Bescherm
15

Wonen waarbij tijdelijk meerkosten opgevangen moeten worden bij het afbouwen van zorg of een innovatief project waarbij de drempel van overgang van leeftijd18-/18+ wordt weggenomen.
Voor een uitgebreide toelichting zie bijlage 4 over het Innovatiefonds. In 2021 is 300.000 euro beschikbaar voor projecten.
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Kan/wil de gemeente/regio leegstaande plekken afkopen?

In regio Midden-Holland worden geen plekken/bedden ingekocht. Regio Midden-Holland hanteert een clientvolgende bekostiging. Er zijn alleen producten voor de ondersteuning.

28

Kan de gemeente/regio garant staan voor overname
van het initiatief wanneer de aanbieder buiten gunning
van toekomstige aanbestedingen valt?

Regio Midden-Holland sluit alleen een overeenkomst voor de ondersteuning. Overige afspraken bestaan
tussen de aanbieder en woonpartij.
Binnen de inkoop is nu sprake van een Open House-model. Dit betekent dat een aanbieder aan slechts
een set van minimale eisen moet voldoen om weer een contract af te kunnen sluiten. Zolang dit model
gehanteerd blijft is de kans klein dat een aanbieder die nu gecontracteerd is niet opnieuw gecontracteerd
zal worden.
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Bijlage 1 Aangewezen onzelfstandige woonruimte
Om aangewezen te worden moet de verhuurder een aanwijzing voor het woongebouw verzoeken én de
individuele verhuurder moet volgens de algemene regels van de Wet op de huurtoeslag en de Awir een
aanvraag indienen.
Beschut wonen voldoet aan de criteria indien:
• Het woongebouw bedoeld is voor meerdere mensen die begeleiding nodig hebben.
• De eigenaar van het gebouw een rechtspersoon zonder winstoogmerk is en de verhuurder ook.
• Gericht is op integratie en participatie.
• Begeleiding in handen is van een deskundige hulpverleningsinstantie.
• Niet uitsluitend gericht is op minderjarige bewoners.
• Gericht is op permanente bewoning. Begeleiding mag er wel op gericht zijn om verdergaande zelfstandigheid te bevorderen.
• Huurprijs mag niet door een andere instantie of dor regelingen worden gesubsidieerd
• Er moet een afsluitbare privéruimte zijn die op project/bouwtekening herkenbaar is aangeduid.
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Bijlage 2:
Indiceren woonkostencomponent voor jongeren in de
leeftijd van 18 tot 213 jaar oud met indicatie voor beschut wonen
Om te bepalen of iemand in aanmerking kan komen voor de woonkostencomponent moet eerst het uitgezocht worden wat de situatie is met betrekking te de inkomsten.
1. Wat is de situatie?
Wat de jongere zelf betalen? Of wat kan hun ouders bijdragen? Denk ook aan voorliggende toeslagen en
uitkeringen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en wezen uitkering.
a. Opleiding4
b. Werk
c. Anders, leerplichtontheffing voor bepaalde of onbepaalde tijd
2. Is er sprake van bijverdienste?
1a Opleiding
Vanaf de 18de jaar is er recht op studiefinanciering vanuit DUO. Studiefinanciering is voorliggend op Participatiewet (P-wet) en Wmo (woonkostencomponent).
Studiefinanciering is tegenwoordig grotendeels een lening, alleen de aanvullende beurs en het reisproduct vallen onder de prestatiebeurs.
Een jongere kan in aanmerking komen voor het reisproduct en aanvullende beurs bij een beperkt inkomen van ouders (maximaal ter hoogte van 403,17). Als ouders hier geen recht op hebben, dan zijn ouders onderhoudsplichtig. Ouders moeten dan de
Vanuit Wmo willen we niet dat deze jongeren genoodzaakt zijn extra te gaan lenen bij DUO en kunnen
daarom ervoor kiezen om het inkomen aan te vullen met wooncomponent.
1b Werk
Indien inkomen niet afdoende is, is P-wet voorliggend.
1c Anders, leerplichtontheffing voor (on-)bepaalde tijd
Geen studiefinanciering of geen andere inkomsten, dan moet je een uitkering aanvragen en dus aanspraak maken op de P-wet.
Uitkering
Een uitkering is landelijk vastgesteld en wordt halfjaarlijks aan de inflatiecijfers aangepast. Een jongere
kan aanspraak maken op een uitkering als er:
- geen inkomsten vanuit DUO zijn
- geen eigen inkomsten zijn én
- geen contact meer met ouders is om in onderhoud te voorzien,
Voor 18 tot en met 20 jaar is dat € 261,44 per maand.
Bijzondere bijstand is gemeentelijk beleid en zal per gemeente verschillen.

3

Vanaf 21 jaar gelden reguliere uitkeringsregels
Opleiding heeft de voorkeur, aangezien de verwachting is dat je dan in je eigen inkomen kan gaan voorzien
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4

Naast een uitkering kan er bijzondere bijstand gevraagd worden. In gemeente Gouda kan dit voor jongeren tussen de 18 en tot en met 20 jaar oplopen tot € 744,64 per maand gelijk aan de uitkeringsnorm
vanaf 21 jaar.
Verhaal halen bij ouders
Op de uitkering en/of bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar is het wettelijk verplicht om verhaal in
te zetten. Ouders zijn voor jongeren financieel verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud. Het bedrag voor verhaal kan flink oplopen voor de ouders. In de praktijk betekent dit dat het inkomen van ouders wordt “teruggezet “ naar de bijstandsnorm. De rest van hun inkomsten hebben ze dan voor de bijdrage voor het onderhoud van hun kind. Bij gemeente Gouda is het voornemen om bij de jongeren in een
woonvorm geen verhaal in te zetten richting ouders, omdat dit negatieve gevolgen heeft op de zorg.
Onder de jeugdwet is er geen sprake van verhaal.
Onder de Wmo is er voor ambulante zorg een eigen bijdrage voor de cliënt zelf € 19,- per maand.
Onder de Wmo is er voor beschermd wonen een eigen bijdrage gebaseerd op inkomsten. Zijn je inkomsten €0,- dan is je eigen bijdrage NIHIL. Met een peildatum van 1 januari 2 jaar geleden.
Woonkostencomponent (15R42 BW verzilverd als woonkosten Beschut Wonen) bedraagt € 28,63 per etmaal. Bij een volledige toekenning zou dit neer komen op € 868,44 per maand.
Volledige woonkostencomponent a € 868,44 –
Gemiddelde inkomsten inclusief zorgtoeslag en huurtoeslag per maand
=
Bedrag wat ‘tekort’ is en waarvoor de woonkostencomponent toegekend kan worden.
Inkomsten
1
2
3
4
5
6
7
8

€ 868,44 en meer
€ 739,60 tot trede 1
€ 610,76 tot trede 2
€ 481,92 tot trede 3
€ 353,08 tot trede 4
€ 224,24 tot trede 5
€ 95,40 tot trede 6
€ 0 tot trede 7

Etmalen woonkostencomponent
Geen
1
2
3
4
5
6
7

Let op!
Ga uit van stabiele inkomsten en hou rekening met verwachte veranderingen in inkomsten, bijvoorbeeld:
- Bijbaan nog maar net gestart: geef wel woonkotencomponent af, maar voor bv een half jaar
- Opleiding bijna afgerond? Geeft woonkostencomponent af tot einde studie, dan opnieuw beoordelen
Geen inkomsten kan alleen bij jongeren onder de 18 jaar. Dus volledige woonkostencomponent kan je
alleen in die situatie krijgen.
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Bijlage 3
Toegang beschut wonen gemeente herkomst buiten
regio Midden-Holland
29

Inleiding

Bij beschermd wonen komt het geregeld voor dat inwoners uit andere gemeenten zich melden voor een
plek in regio Midden-Holland. Bij beschut wonen komt dat nu nog niet zoveel voor, maar gezien de uitbreiding van het aantal plekken en de verdeling in de regio, is voor te stellen dat deze vraag steeds vaker
voor zal komen. Beschut wonen valt niet onder de centrumgemeente. In de landelijke afspraken valt beschut wonen buiten de landelijke toegang. Echter willen we de beschikbare plekken zoveel mogelijk behouden voor inwoners uit de eigen regio.
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Hoe zit het met de cliënten die niet woonachtig zijn in
regio Midden-Holland?

Cliënten die niet woonachtig zijn in regio Midden-Holland zullen een melding moeten doen in de gemeente van herkomst voor ondersteuning vanuit de Wmo. Elke gemeente is immers verantwoordelijk
voor het bieden van een passend ondersteuningsaanbod. Als er een geldige reden is om de (tijdelijke)
ondersteuning in de vorm van begeleid wonen in een andere gemeente te volgen kan de gemeente van
herkomst ervoor kiezen om de plaatsing in regio Midden-Holland (tijdelijk) te financieren.
Proces melding in stappen uitgelegd:
1. Client meldt zich bij gemeente of aanbieder in regio Midden-Holland;
2. Zodra bekend is dat de gemeente van herkomst buiten regio Midden-Holland is, vraagt de gemeente of aanbieder aan cliënt/verwijzer om Wmo melding bij de gemeente van herkomst te
doen.
3. De regio Midden-Holland heeft geen rol in het contact tussen zorgaanbieders en cliënten uit andere gemeenten (en zal deze ook niet financieren).
4. Melding wordt afgerond.
Proces plaatsing bij aanbieder van cliënt herkomst buiten regio Midden-Holland
1. Indicatie en financiering andere gemeente
2. Aanbieder meldt cliënt bij de plaatsingscommissie beschut wonen
3. In plaatsingscommissie wordt besproken als er een voornemen is om een plek te laten bezetten door een cliënt vanuit gemeente buiten regio Midden-Holland.
4. De centrale wachtlijst Midden-Holland wordt hierop aangepast.
Er zal gemonitord worden hoe vaak dit voor komt om te voorkomen dat er onvoldoende plekken blijven
voor cliënten uit de eigen regio Midden-Holland.
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Bijlage 4: Innovatiefonds beschut wonen 2021
Het bekostigen van een beschut wonen project bestaat uit cliënt- volgende bekostiging (indicatie) en
huurinkomsten. Om beschut wonen aan te laten sluiten op de transformatieopgave kunnen extra inspanning nodig zijn welke mogelijk niet hieruit bekostigd kan worden. Je kunt denken aan kosten voor een
projectleider/coördinator bij een project van 2 of meerdere aanbieders; extra tijd en kosten voor het opzetten van activiteiten in de wijk ter bevordering van prettige leefomgeving in de buurt, het opklappen van
Bescherm Wonen waarbij tijdelijk meerkosten opgevangen moeten worden bij het afbouwen van zorg of
een innovatief project waarbij de drempel van overgang van leeftijd18-/18+ wordt weggenomen.
Dit document dient als toetsings- & beoordelingskader voor het eenmalig bekostigen van projecten.

Beschikbaar budget
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Voor 2021 is een bedrag van € 300.000, - beschikbaar.
31.1

Hoe vindt verdeling van het geld plaats?

Aanvragen worden op datum van binnenkomst afgehandeld.
Er is geen maximum aan het te ontvangen bedrag per project/ per zorgaanbieder.
De toekenning van het budget wordt vastgelegd in een addendum bij de deelovereenkomst.
Wanneer het bedrag van € 300.000, - is bereikt, dan kunnen de aanvragen daarop volgend niet meer gehonoreerd worden.

Toetsingscriteria
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Om aanspraak te kunnen maken op geld uit het innovatiefonds kunnen zorgaanbieders een plan indienen. Een plan dient te voldoen aan een aantal criteria:

•

Het project is gericht op beschut wonen.

•

Het project wordt uitgevoerd in de regio Midden-Holland.

•

Het project start in 2021.

•

Normale exploitatiekosten, waaronder opstartkosten, opleidingen en cursussen, mogen geen
onderdeel uitmaken van het projectvoorstel.

•

Indien de kosten van structurele aard zijn, dan is de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor
de structurele inbedding en financiering. Er moet aangegeven worden hoe de continuïteit is
gegarandeerd na de eenmalige financiële ondersteuning uit het innovatiefonds.

Aanvraagprocedure
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De aanvraag betreft een plan. Het plan maakt duidelijk welke kosten niet gedekt kunnen worden
en waardoor dit komt.
Er wordt een eenmalige (dus geen structurele) investering gevraagd.
De aanvraag wordt ingediend bij de lokale beleidsambtenaar.
De aanvraag wordt gedeeld met de programmamanager maatschappelijke zorg via stefanie.noorlandt@gouda.nl
Er vindt een gesprek plaats tussen lokale beleidsambtenaar en programmamanager eventueel
met aanvragende partij(en).
Lokale ambtenaar en programmamanager geven wel of geen akkoord op de aanvraag.
Programmamanager stelt een overeenkomst (addendum) op. De hoogte van het bedrag wordt
bepaald op basis van het geaccordeerde plan. Uitbetaling vindt achteraf plaats op basis van verantwoording.
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