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Onderwerp: Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau,
Op 8 maart hebben wij uw vragen inzake het beleidskader regionale maatwerkvoorziening
beschermd wonen van de regio Breda ontvangen.
U vraagt onze aandacht voor een aantal inhoudelijke en een aantal financiële zaken en daarnaast
vraagt u naar de situatie met betrekking tot de overgang naar de regio Hart van Brabant. In deze
brief beantwoorden wij uw vragen.
Vooraf
De regiogemeenten rondom Breda hebben een beleidskader opgesteld voor de periode 2021 tot
2025. Daarin zijn gezamenlijke uitgangspunten, doelen en resultaten ten aanzien van beschermd
wonen geformuleerd voor de komende jaren. De uitvoering van beschermd wonen door
centrumgemeente Breda is in 2021 al op deze uitgangspunten gebaseerd.
Na het afronden van dit beleidskader in december 2020 werd van het Rijk vernomen dat zij besloten
om de ingangsdatum voor de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid (wederom) met een
jaar uit te stellen. Dit betekent dat vanaf 2022 de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen,
wordt doorgedecentraliseerd van 43 centrumgemeenten naar alle lokale gemeenten. In 2022
worden we inhoudelijk al medeverantwoordelijk, vanaf 2023 volgt geleidelijk de financiële
verantwoordelijkheid. Door dit uitstel is het op dit moment nog niet nodig om een beleidskader vast
te stellen.
Overgang naar Hart van Brabant
De gemeente Baarle-Nassau wil per 1 januari 2022 toetreden tot de GR Regio Hart van Brabant voor
het gehele sociaal domein, waaronder beschermd wonen. Onze gemeente werkt dan samen met
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Alphen-Chaam, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg en Waalwijk.
Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente Baarle-Nassau al een DVO met centrumgemeente Tilburg
voor de backofficetaken van jeugdhulp. Ook zijn jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de
gemeente Baarle-Nassau belegd via regio Hart van Brabant. Op het gebied van arbeidsparticipatie
maakt de gemeente al onderdeel uit van de UWV-arbeidsmarktregio Hart van Brabant.
Onderdeel van de plannen die de Rijksoverheid heeft om beschermd wonen te doordecentraliseren
is om Wmo begeleiding en Beschermd wonen nog verder met elkaar te vervlechten. Mede daarom
wil de gemeente Baarle-Nassau alle taken binnen het sociaal domein onderbrengen binnen één
regio. Per 1 januari 2022 hoopt de gemeente toe te kunnen treden tot de GR Regio Hart van
Brabant.
Financieel
Er is door het Rijk een ingroeipad van 10 jaar vastgesteld, waarbij de middelen gestaag overgaan van
de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Als regiogemeente krijgen wij alleen de financiële
verantwoordelijkheid voor de nieuwe cliënten. De huidige cliënten blijven onder financiering van de
gemeente Breda vallen. Van de huidige cliënten gaat ook een gedeelte over naar de Wet Langdurige
Zorg.
Inhoudelijk
De punten die u aandraagt herkennen wij. We kunnen ze echter nog niet allemaal concreet
beantwoorden. Wij stellen het van belang de cliënt en zijn/haar omgeving centraal in ons beleid.
Hiervoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Dat vraagt nog verdere uitwerking. Wij zullen de
door u aangedragen aandachtspunten meenemen in de verdere beleidsvorming en uitwerking van
het beleid.
Proces besluitvorming
De regio Breda heeft ons gevraagd om te bevestigen dat we ons voor 2021 committeren aan het
beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen van de regio Breda en aan eerder
gemaakte afspraken ten aanzien van de regionale samenwerking in 2021. Het college buigt zich hier
op 30 maart over en zal daarna een reactie schriftelijke reactie sturen aan de gemeente Breda. We
brengen het regionale beleidskader ook ter kennisname van de raad. Daar kunnen we een
desgewenst een advies van de Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau bijvoegen.
Vragen
Indien u nog vragen of adviezen heeft, laat het ons weten. Dat kan via uw ambtelijke contactpersoon
Herman Spit of rechtstreeks aan de behandelende ambtenaar Marleen Loots (marleenloots@abg.nl
/ 0642227822).

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,
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