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Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 worden de centrumgemeenten Maatschappelijke Opvang, waaronder Bergen op 
Zoom, verantwoordelijk voor Beschermd Wonen van mensen met psychische of psychosociale 
problemen, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Bergen op Zoom voert als 
centrumgemeente het beschermd wonen uit voor de regiogemeenten Steenbergen, Woensdrecht, 
Rucphen, Halderberge en Roosendaal. 

Mensen met een ZZP C-indicatie die op 1 januari 2015 AWBZ-zorg ontvangen, behouden gedurende 
vijfjaar (tenzij indicatie eerder afloopt) de rechten die verbonden zijn aan het indicatiebesluit, het 
zogeheten overgangsrecht. 

Doel 

De Raad informeren over de huidige stand van zaken rondom het beschermd wonen. 

Informatie 
Per 1 januari 2015 gaat Beschermd Wonen (alleen het GGZ onderdeel) over van de AWBZ naar de 
gemeenten. Het Rijk heeft te allen tijde gecommuniceerd dat er op dit budget niet bezuinigd wordt. 
In de mei- en septembercirculaire zijn de bedragen aangegeven die de centrumgemeenten krijgen om 
deze taak uit te voeren. Voor onze regio is dat ruim 7.6 miljoen euro per jaar. 

Begin november werd duidelijk dat de beschikbare budgetten voor beschermd wonen zich niet 
verhouden tot de aantallen gebruikers en kosten. De budgetten zijn gebaseerd op een studie waarbij 
de "sectorvreemde" gevallen (bijvoorbeeld mensen met GGZ-C wonend in instelling voor verpleging en 
verzorging) niet meegenomen zijn. Daarnaast is sprake van een groei in 2014 (ten opzichte van 
peiljaar 2013) als gevolg van de afbouw van de intramurale capaciteit en het omkatten van GGZ-B naar 
GGZ-C.' 

Uit cijfers blijkt dat de Regio Bergen op Zoom voor een hoger bedrag aan zorg moet leveren in 2015 
dan dat er vanuit het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld. Dit komt omdat de verdeling van het 
totale bedrag over de 43 centrumgemeenten dus niet aansluit bij de werkelijke situatie. Er zijn nu 
voordeelgemeenten en nadeelgemeenten. Centrumgemeente Bergen op Zoom is nadeelgemeente. 
De hoogte van het tekort is nog niet exact helder vanwege de onbetrouwbare cliëntgegevens, maar 
wordt momenteel geschat op ruim € 1,5 miljoen. 

Begin november is er een ambtelijk overleg geweest tussen VNG, VWS en de centrumgemeenten. Hier 
zijn de financiële knelpunten besproken. Half november is er een uitgebreid en onderbouwd overzicht 
van onze knelpunten naar VNG en VWS gestuurd. 

Op 1 december heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Bergen op Zoom en het 
ministerie van VWS. In dit gesprek stond centraal hoe deze knelpunten opgelost worden. 

Vervolg (procedure) 
De gesprekken met het ministerie rondom de knelpunten op het dossier beschermd wonen zijn 
lopende, maar hebben nog niet direct tot een oplossing geleid. 



Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het College van Burgemeester en Wethouders, 
Namens deze 

Hugo Polderman 
Wethouder Zorg en Armoedebeleid 


