
 

 

Versnellingplan meerjarenagenda 

Bijlage 1 Invulling regioplannen  

 

In 2016 is afgesproken dat de volgende uitgangspunten terugkomen in de regioplannen: 

 

Regionale indeling:  

• Gemeenten zijn vrij in de keuze voor een regio.  

• Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

- Het regionale verband is gezamenlijk in staat om op adequate wijze de benodigde structuur 

van zorg en ondersteuning vorm te geven. 

- Gemeenten zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat er een landelijk dekkend netwerk 

van regio’s ontstaat (d.w.z. dat alle gemeenten onderdeel zijn van een regionaal verband). 

- Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande regionale indelingen (zoals de huidige 

centrumgemeenten, Wmo-regio’s, jeugdregio’s, veiligheidsregio’s). 

 

Regionale plannen 

Het plan bevat minstens de volgende onderdelen:  

• Inhoudelijke visie op hoe de ondersteuning aan de doelgroep van beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang in de regio vormgegeven zal worden. 

• Verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten in de regio. 

• Verdeling van het beschikbare budget en financiële risico’s. 

• Wijze waarop samengewerkt gaat worden tussen gemeenten binnen de regio. 

• Wijze waarop samengewerkt gaat worden met andere betrokken partners binnen de regio (o.a. 

aanbieders, cliënten en hun naasten, verzekeraars, corporaties). 

• De wijze waarop de overgangsfase tussen de nieuwe en oude verdeling van financiële middelen 

vormgegeven zal worden en hoe hierbij geborgd zal worden dat bestaande en nieuwe cliënten 

weten waar ze aan toe zijn. 

  



 

 

Inhoudelijke uitgangspunten:  

• Uitgangspunt is het advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van de VNG-

Commissie Toekomst beschermd wonen (Cie Dannenberg). In het bijzonder dient aandacht 

besteed te worden aan de in dit advies benoemde condities voor sociale inclusie:  

- Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg 

- Garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit 

- Ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie 

- Een breed arsenaal van woonvarianten 

- Beschikbare en betaalbare wooneenheden 

- Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties 

- Duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraarsBorgen van kwaliteit en 

vraaggerichtheid van ondersteuning 

• Het plan bestrijkt de gehele ondersteuningstructuur voor de doelgroep, waaronder preventie, 

toegang, begeleiding in de thuissituatie, opvang en woonvoorzieningen. De 

ondersteuningsstructuur is levensbreed en gericht op sociale inclusie, herstel en participatie.  

• Administratieve lasten worden zo veel mogelijk beperkt.  

 

 


