
Samenvatting en preadvies motie Doordecentralisatie van beschermd wonen naar 
beschermd thuis.  

 

Indienende gemeente: Renkum  

 

Status motie: definitief en getekend.  

 

Strekking van de motie  

In het licht van de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de 

bekendmaking van de voorlopige cijfers die voor onrust zorgen onder met name gemeenten waar 

historisch meer aanbod is voor beschermd wonen, roept de gemeente Renkum de VNG op:  

- Om met het rijk tot een verdeelmodel te komen waarbij gemeenten die meer voorzieningen 

hebben op het gebied van MOBW geen (financiële) hinder ondervinden van de herziening van 

het verdeelmodel sociaal domein en van de doordecentralisatie van centrumgemeenten naar 

regiogemeenten. De gemeente gaat ervan uit dat dit op de korte termijn extra (macro)budget 

vraagt.  

- Er zorg voor te dragen dat het nieuwe verdeelmodel ondersteunend is aan de inhoudelijke 

beweging naar een meer inclusieve samenleving zoals omschreven door de commissie 

Toekomst Beschermd Wonen en om daarbij te leren van de lessen decentralisaties 2015.  

 

 

Preadvies VNG-bestuur: de indienende gemeente te verzoeken om de motie aan te houden tot 

het expertiseteam zijn advies heeft uitgebracht.  

 

Toelichting 

Het VNG Bestuur heeft eind april het Expertiseteam MO-BW-BG ingesteld. De opdracht van dat 

team is om te onderzoeken ‘met welk zorgvuldig proces, welke planning en aan welke 

randvoorwaarden invulling gegeven moet worden op het gebied van de financiële 

doordecentralisatie en het verdeelmodel MO-BW-BG om continuïteit van zorg te borgen voor 

inwoners van alle gemeenten.’ Het expertiseteam houdt bij het uitbrengen van het advies rekening 

met de belangen van alle gemeenten (groot/klein, voordeel/nadeel, centrum/regio). Daarbij kijkt zij 

niet alleen naar het verdeelmodel, maar ook naar andere voorname randvoorwaarden als een 

passend ingroeipad, voldoende bekendheid met aantallen cliënten en beschikbare middelen voor 

de inkoop van zorg en de toepassing van het begrip Landelijke Toegankelijkheid. Het 

expertiseteam richt zich in principe enkel op het verdeelvraagstuk en niet op het macrobudget.  

 

Het expertiseteam brengt op 20 juni haar advies uit aan de VNG-commissie Zorg Jeugd 

Onderwijs. Bij het opstellen van het advies wordt ook gekeken naar de lessons learned uit de 

decentralisaties jeugd en Wmo 2015.  

 

Kortom: de zorgen van de gemeente Renkum worden herkend en gedeeld. Het VNG bestuur 

adviseert de motie aan te houden in afwachting van het advies van het expertiseteam MO-BW-

BG.   


