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onderwerp

Advies regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022 – 2025
Geachte heer de Jong en heer van Dijk,
Voor uw advies van 6 december zeggen wij u hartelijk dank. Het college waardeert de inspanning om de
Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022 – 2025 te bestuderen en hierover te
adviseren. Met deze brief geven wij daar een reactie op. In uw brief schrijft u dat het ingroeipad van een
historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel onzekerheden met zich mee kan brengen voor
bestaande en nieuwe cliënten en vraagt u hier aandacht voor bij het college.
Het college herkent dit risico en wilt dit ondervangen door de gemeenteraad voor te stellen om voor in ieder
geval de eerste drie jaar van het ingroeipad een gezamenlijk budget te hanteren in Zeeland. Dit komt erop
neer dat de middelen die de gemeente Vlissingen ontvangt en de bijdragen die de individuele gemeenten in
Zeeland ontvangen de eerste jaren in één regionaal budget terecht komen. Om te voorkomen dat de
bijdragen die de gemeenten vanaf 2023 ontvangen, in een bepaald jaar van de overgangsfase niet goed is
afgestemd op hun financiële verantwoordelijkheid waardoor de zorg voor cliënten in beschermd wonen in het
gedrang zou kunnen komen, is het voornemen om in de jaren 2023 – 2025 alle cliënten te beschouwen als
Zeeuwse cliënten en de kosten ten laste brengen van een gezamenlijk regiobudget beschermd wonen.
Verder heeft het nieuwe verdeelmodel heeft voor Zeeland in totaliteit weinig financiële gevolgen: het totale
budget voor beschermd wonen blijft vanaf de start van de financiële doordecentralisatie in 2023 nagenoeg
gelijk. Het budget dat we als regio in totaliteit krijgen is hiermee naar verwachting ruim toereikend om
beschermd wonen voor de regio Zeeland te kunnen bekostigen.
U geeft aan graag geïnformeerd en betrokken te worden bij het vervolg en de vertaling van de regiovisie naar
lokaal beleid en een woonzorgvisie. Uw adviesraad wordt reeds betrokken bij de ontwikkelingen rondom het
versterken van de lokale zorginfrastructuur. Over het proces rondom een woonzorgvisie wordt u nader
geïnformeerd wanneer het college hiermee start. De afspraken die opgenomen zijn in de regiovisie worden in
het eerste kwartaal van 2022 geconcretiseerd naar een planning en worden opgenomen in de
Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor Zeeland. De adviesraden en
cliëntvertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering hiervan.
Uw advies wordt integraal toegevoegd aan de stukken voor de gemeenteraad zodat ook de raadsleden
kennis kunnen nemen van uw advies.

Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr. NL14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT).
Wij verzoeken u bij beantwoording het onderwerp en ons kenmerk te vermelden.
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