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Beste raadsleden en duoburgerleden,

Eind 2017 hebben we u per brief geïnformeerd over het geprognosticeerde tekort voor beschermd wonen. We hebben u
ook toegezegd om u op de hoogte te houden. Met deze brief informeren we u over de voortgang van de lobby voor extra
middelen.
In de 2e helft van 2017 werd duidelijk dat de regio West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) vanaf 2018 met een groot tekort op beschermd wonen te maken zou gaan
krijgen. Voor 2017 was dit nadeel nog grotendeels op te vangen met een voorziening, maar vanaf 2018 kan de regio dat
niet meer zelf oplossen. De middelen die centrumgemeente Bergen op Zoom van het Rijk ontvangt zijn ontoereikend om
de voorzieningen mee te bekostigen. Een verklaring hiervoor is de huidige historische verdeling van de budgetten. Onze
regio ontvangt daardoor veel minder budget per inwoner dan andere regio’s.
Eind 2017 is gestart met een lobbytraject om gecompenseerd te worden voor dit nadeel. Er zijn daarvoor gesprekken
gevoerd met het ministerie en met de VNG. Op basis van deze gesprekken is de intentie uitgesproken om een oplossing
voor de regio te zoeken. Dit is ook toegezegd tijdens een overleg met de staatssecretaris door een delegatie van de
VNG. Hoe deze oplossing eruit moet komen te zien bespreken we nog met de VNG.
Onderdeel van een afspraak over compensatie met de VNG is ook dat wij in onze regio maatregelen nemen om de groei
van het aantal mensen in beschermd wonen te beperken. Daarvoor moeten we beheersmaatregelen nemen. Daarbij valt
te denken aan het instellen van een budgetplafond, tegengaan van instroom van buiten de regio en strengere toetsing bij
de indicatiestelling. Ook proberen we de gewenste ambulantisering conform de visie Dannenberg te versnellen, met de
uitgangspunten die zijn opgenomen in het door uw raad vastgestelde Plan van Aanpak West-Brabant West 2020.
Op dit moment is er dus nog geen definitief akkoord over compensatie voor onze regio. Wij verwachten in ieder geval
voor de zomer u hier meer concrete informatie over te kunnen geven. Wij informeren u dan weer zo spoedig mogelijk.
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