
Procesnotitie Beschermd Thuis 2021 

 

I. Aanleiding 
 

Per 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor de voorziening Beschermd Wonen (BW). Van 

rijkswege werd bepaald dat de middelen hiervoor aan 42 centrumgemeenten werden toegewezen 

voor de duur van 5 jaren. De centrumgemeente Maastricht werd financieel verantwoordelijk voor de 

regio Maastricht Heuvelland-Westelijke Mijnstreek. Deze centrumconstructie en regio-indeling gold 

ook al voor de Maatschappelijke Opvang (MO).  

 Per 2020 zou deze centrumconstructie vervallen. Gemeenten kunnen vervolgens zelf 

bepalen of en in welke vorm en schaalgrootte zij willen samenwerken.  

Het rijk riep de gemeenten op om een keuze te maken ten aanzien van de 

samenwerkingsschaal en op dat niveau een koers te bepalen voor BW en MO na 2020. 

 Met deze verdergaande decentralisering wilde de rijksoverheid ook een nieuwe (objectieve) 

verdeelsleutel invoeren m.b.t. de beschikbare middelen voor BW en MO. Hiervoor moet een 

nieuwe systematiek ontwikkeld worden. 

 Tevens zou een deel van de BW-doelgroep (langdurig afhankelijken) onder het regime van 

de Wet langdurige zorg (terug)geplaatst worden. Hiervoor moeten criteria en een proces 

nader worden bepaald. 

 Beide laatste thema’s hebben landelijk vertraging opgelopen, terwijl ze wel voorwaardelijk 

zijn voor de beoogde decentralisatie. Deze bepalen immers voor een groot deel de financiële 

kaders voor de gemeenten c.q. de samenwerkingsregio’s.  

Volgens de nieuwe planning zullen deze beide maatregelen per 2021 zijn ingevoerd. 

 Daarom heeft het rijk de bestaande wettelijke centrumconstructie verlengd tot 2021. En 

tevens is hiermee de decentralisatie uitgesteld tot 2021. 

 

II. Nieuwe regio-indeling 
 

In december 2016 hebben de gemeenten van de regio Maastricht Heuvelland besloten om vanaf 

2021 op deze schaal te blijven samenwerken op de thema’s BW en MO.   

De Westelijke Mijnstreek gaat vanaf 2021 zelf de inkoop BW/MO verzorgen. Beide regio’s trekken bij 

de voorbereiding daarvan in 2019-2020 nog wel samen op.  

 

III. Nieuwe koers Beschermd Thuis 
 

In januari 2018 hebben de gemeenten van de regio Maastricht Heuvelland de nota Beschermd Thuis 

2020 vastgesteld. Hierin wordt de gezamenlijke koers vanaf 2020 beschreven, als ook een plan van 

aanpak om die koers vanaf 2020 te realiseren. 



 

Kenmerken van deze koers zijn:  

 Eén definitie van personen die een beschermde woonomgeving nodig hebben (dus geen 

onderscheid meer in MO- en BW-doelgroep. 

 Kleinschalige opvang. 

 Opvang dicht bij huis. Dus een grotere spreiding over de regio. 

 Normaliseren. Opvang als onderdeel van onze samenleving. 

 Flexibele zorg en ondersteuning. 

 

IV. Plan van aanpak – bijstelling tijdpad 
 

In het plan van aanpak gingen we uit van realisatie vanaf 2020.  Ook nadat het rijk aangaf de 

decentralisatie pas vanaf 2021 te kunnen realiseren, hadden we de ambitie om de nieuwe koers 

toch al in 2020 waar te maken. 

Dit laatste blijkt echter té ambitieus. Met name het ontbreken van de juiste financiële kaders is een 

obstakel als het gaat om een nieuwe inkoop, om nieuwe arrangementen, om verdergaande 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten. 

Pas in april 2019 worden de eerste contouren zichtbaar van de nieuwe herverdeelsystematiek. En 

pas in de tweede helft van 2019 zijn de criteria helder van degenen die remigreren naar de Wlz. In 

het jaar 2020 worden deze personen dan door het CIZ geïndiceerd, waarna ze per 2021 worden 

overgedragen aan het Zorgkantoor(Wlz). 

 

Dit alles heeft ertoe geleid dat we het tijdpad bijstellen en sturen op 2021 voor wat de betreft de 

nieuwe regionale samenwerking en invulling van de koers Beschermd Thuis. We sluiten dan aan op 

het landelijk traject.    

Dan kunnen we voor 2020 de status quo handhaven (verlengen van de bestaande contracten)  

We hebben dan in 2019 en 2020 meer tijd om de inkoopstrategie nader vorm te geven, waarbij we 

willen: 

 sturen op resultaat; 

 sturen op normalisering door kleinschaligere voorzieningen; 

 sturen op spreiding van voorzieningen  over de regio; 

 sturen op flexibelere begeleiding; 

 doorontwikkelen van crisiszorg. 

 

Ook kunnen we zorgvuldiger zorgdragen voor de ontvlechting van de Westelijke mijnstreek en de 

samenwerkingsafspraken met de Heuvellandgemeenten ten aanzien van inkoop, toegang, 

financiering en risicospreiding. 

We kunnen dan voor 2021 e.v. de contractering voor een langere tijd vormgeven 



 

In dit traject, waar we dus wel in 2019 mee beginnen, willen we graag gebruik maken van de kennis 

en ervaring van de huidige aanbieders. 

 


