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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 augustus 2021 

     

Onderwerp: Doordecentralisatie 
Maatschappelijke Zorg per1 januari 
2023 

 Aan de raad.  

 

*Z038A119684* 
Beslispunten 

1. De volgende financiële middelen op te nemen in de programmabegroting 2023 en conform de 
beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan Beschermd wonen of 
Maatschappelijke opvang, verslavingszorg of bemoeizorg:  

i.     Financiële middelen voor bestaande cliënten Beschermd wonen die hiervoor vanaf 2023 
volgens door de colleges van B&W vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente 
Leiden worden overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel); 

ii. Financiële middelen voor nieuwe cliënten Beschermd wonen die de gemeente rechtstreeks 
vanuit de Rijksoverheid ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel); 

iii. Financiële middelen voor Maatschappelijke opvang / verslavingszorg / OGGZ die hiervoor 
vanaf 2023 door de colleges van B&W vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente 
Leiden worden overgedragen. 

 
2. Het college van B&W opdracht te geven om met de andere gemeenten in Holland Rijnland 

samenwerkingsafspraken te maken over: 
i.     De wijze waarop Rijksmiddelen voor bestaande cliënten Beschermd wonen (vanuit 

historisch budget) over de gemeenten verdeeld worden in de periode totdat alle middelen 
Beschermd wonen rechtstreeks van de Rijksoverheid naar de individuele gemeente komen; 

ii. De wijze waarop de decentralisatie-uitkering voor Maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) over de gemeenten 
verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf kunnen financieren; 

iii. De wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de gemeenten in de regio 
Holland Rijnland worden gecontracteerd en gefinancierd; 

iv. De wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader in beeld te brengen) 
frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden als gevolg van het beëindigen van de 
centrumgemeentefunctie; 

v. De wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en overige ambtelijke taken 
betreffende de regionale specialistische voorzieningen worden geregeld; 

vi. De wijze waarop juridische verankering van de samenwerking moet plaatsvinden. 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenten in Holland Rijnland besluiten om met ingang van 2023 de ondersteuning en opvang 
voor inwoners met ernstige psychosociale problemen lokaal te organiseren. Dit gaat om 
Beschermd wonen (BW), Maatschappelijke opvang (MO) en de taken op het gebied van 
verslavingszorg en -preventie (VZ) en bemoeizorg. Sinds 2015 zijn deze taken gemeentelijke taken 
onder de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar deze worden door de gemeente 
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Leiden in de rol van centrumgemeente voor alle gemeenten in Holland Rijnland uitgevoerd. De 
gemeente Leiden ontvangt hiervoor tot 2023 de financiële middelen van de Rijksoverheid.  
 
De gemeente Leiden ontvangt hiervoor tot 2023 de financiële middelen van de Rijksoverheid. Met 
ingang van 2023 worden de financiële middelen voor BW door de Rijksoverheid geleidelijk steeds 
meer naar de afzonderlijke gemeenten overgedragen. De financiële middelen voor MO, 
verslavingszorg en bemoeizorg worden door het Rijk voorlopig nog aan de gemeente Leiden 
verstrekt ten behoeve van de hele regio Holland Rijnland. In de regio Holland Rijnland maken we 
afspraken om de middelen die de gemeente Leiden hiervoor ontvangt ook vanaf 2023 over de 
afzonderlijke gemeenten te verdelen. 
 
Met deze verandering kan elke gemeente in Holland Rijnland ervoor zorgen dat benodigde hulp 
eerder, dichterbij en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening 
wordt georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften waarvoor de ondersteuning lokaal 
niet aanwezig is of niet lokaal georganiseerd kan worden, maken de gemeenten afspraken hoe 
deze in de regio – op Holland Rijnland niveau – of in de subregio – op Leidse Regio niveau – 
beschikbaar zijn.  
 
Door de financiële kaders vast te stellen kan het college van B&W – samen met de reeds door uw 
raad vastgestelde inhoudelijke beleidskaders én de inkoopstrategie Wmo Begeleiding, 
Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning (welke gelijktijdig met voorliggend 
voorstel aan uw raad voorligt) - uitvoering geven aan de implementatie van de taken op het gebied 
van de Maatschappelijke Zorg. 

 
2 Inleiding 

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten in Holland Rijnland zich voorbereid op de 
doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. Met Maatschappelijke Zorg wordt de 
ondersteuning en opvang voor inwoners met ernstige psychosociale problemen bedoeld. Dit gaat 
om Beschermd wonen (BW), Maatschappelijke opvang (MO) en de taken op het gebied van 
verslavingszorg en -preventie (VZ) en bemoeizorg.  
 
Om alle ondersteuning per 1 januari 2023 geregeld te hebben is een raadsbesluit noodzakelijk 
zodat begin 2022 de inkoop van voorzieningen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg kan 
starten. Dit raadsvoorstel voorziet in een gelijktijdige decentralisatie van de financiële middelen 
voor zowel de nieuwe cliënten als de bestaande cliënten Beschermd Wonen en voor taken op het 
gebied van Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en-preventie en bemoeizorg. Met het 
vaststellen van de financiële kaders door uw raad, de reeds door uw raad vastgestelde inhoudelijke 
beleidskaders (zie voorgeschiedenis) én de inkoopstrategie Wmo Begeleiding, Maatschappelijke 
Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning kan het college van B&W uitvoering geven aan de 
implementatie van de taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. 
 
Afkortingen 
Ten behoeve van de leesbaarheid van dit raadsvoorstel worden hieronder de belangrijkste en veel 
gebruikte afkortingen toegelicht: 
BW:  Beschermd wonen  

Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en  
begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch 
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en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar 
voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale 
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 
(Wmo 2015, artikel 1.1.1)   
 

MO:  Maatschappelijke opvang  
Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in 
verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 
(Wmo 2015, artikel 1.1.1) 
 

MZ:  Maatschappelijke Zorg 
Zorg en ondersteuning in het kader van Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg/verslavingspreventie en bemoeizorg. 

 
OGGZ: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

Interventies met als doel het voorkomen van maatschappelijke uitval en dakloosheid door 
het vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van (risico)factoren. Daarnaast is het doel 
maatschappelijk herstel te bevorderen in de richting van een zo zelfredzaam mogelijk leven 
en een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen. 
(Movisie) 
 

Wlz:  Wet langdurige zorg 
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 

  
Landelijke ontwikkelingen doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang /  
verslavingszorg / OGGZ 
Hieronder volgt de landelijke ontwikkelingen rondom de doordecentralisaties van Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang/verslavingszorg/OGGZ. 
 
Doordecentralisatie Beschermd Wonen 
De Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw verdeelmodel voor 
Beschermd Wonen op basis van de objectieve kenmerken van gemeenten. Het huidige 
verdeelmodel Beschermd wonen was gebaseerd op de historisch gegroeide situatie van spreiding 
van BW-voorzieningen over het land.  
 
De Rijksoverheid heeft voor de invoering van het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen gekozen 
om een ingroeipad te hanteren dat ingaat per 2023. De centrumgemeente blijft de middelen voor 
voorzieningen voor de huidige cliënten ontvangen volgens de huidige historische verdeling 
(historisch verdeelmodel). De middelen voor voorzieningen voor nieuwe cliënten worden met 
ingang van 2023 gefaseerd aan elke gemeenten verstrekt (objectief verdeelmodel). Omdat het 
aantal huidige cliënten afneemt zal ook het budget van de centrumgemeente afnemen. Het budget 
van elke individuele gemeente voor nieuwe cliënten neemt toe. Dit ingroeipad neemt zeven jaar in 
beslag. 
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Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang / verslavingszorg / OGGZ 
Medio 2019 heeft de Rijksoverheid besloten de financiële middelen voor Maatschappelijke Opvang 
/ verslavingszorg / OGGZ in elk geval tot 2026 aan de centrumgemeenten te blijven verstrekken. 
Op dat moment zal landelijk nader bekeken worden of ook deze financiële middelen voortaan aan 
de afzonderlijke gemeenten wordt toegekend. De verdeling van deze financiële middelen over de 
centrumgemeenten gebeurt reeds op basis van objectieve maatstaven. 

 
3 Voorgeschiedenis 

De volgende besluitvorming is aan dit voorstel voorafgegaan: 

a. Beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017 – 2025   

In navolging op de adviezen van de Commissie Toekomst Beschermd wonen (ook wel de 
Commissie Dannenberg genoemd) is in de regio Holland Rijnland een regionaal beleidskader voor 
de maatschappelijke zorg opgesteld. Eind 2016/begin 2017 hebben alle gemeenteraden in de regio 
Holland Rijnland het Beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017 – 2025  
vastgesteld, zie bijlage 1. Uw raad heeft dit beleidskader vastgesteld in de vergadering van 23 
januari 2017. In dit beleidskader is vastgelegd dat het wenselijk is het beleid en de uitvoering van 
BW, MO, VZ en (O)GGZ in onderlinge samenhang en in samenhang met andere gemeentelijke 
taken te transformeren om daarmee lokaal een integrale en doeltreffende ondersteuning van 
kwetsbare inwoners te kunnen bieden. Deze inwoners hebben immers veelal op meerdere 
levensgebieden problemen, zoals woonvaardigheden en omgaan met geld. Beschreven is dat 
vroegsignalering, preventie en ondersteuning op maat het best op lokaal niveau ingevuld kunnen 
worden. 

 

b. Uitvoeringsprogramma Holland Rijnland ‘De Maatschappelijke Zorg dichterbij’ 

De visie uit voorgenoemd beleidskader is vertaald naar een Uitvoeringsprogramma 
Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2018 – 2020 ‘De Maatschappelijke Zorg dichterbij’, dat is 
vastgesteld door de alle colleges in Holland Rijnland. Uw raad is hierover geïnformeerd per brief op 
23 februari 2018. In dit uitvoeringsprogramma is vastgelegd hoe de gemeenten uit Holland 
Rijnland zich gaan voorbereiden op de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. 

 

c. Uitvoeringsagenda Leidse Regio 

In navolging op het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2018 – 2020 
hebben de drie subregio’s in Holland Rijnland, te weten de Rijnstreek, de Duin- en Bollenstreek en 
de Leidse Regio, ieder een subregionale uitvoeringsagenda opgesteld. Deze Uitvoeringsagenda 
Maatschappelijke Zorg Leidse Regio is in september 2019 in de colleges in de Leidse Regio 
vastgesteld (met uitzondering van de gemeente Oegstgeest). Deze uitvoeringsagenda betreft een 
nadere uitwerking van de vastgestelde kaders. Het gaat hierbij om een verregaande samenwerking 
tussen de gemeenten van de Leidse regio met het doel om de Maatschappelijke Zorg 
toekomstbestendig en efficiënt in te richten. Er wordt uitgegaan van één gebied, één opgave, één 
aanpak. De centrale thema’s hierbij zijn: 1. Wonen is de basis; 2. De inclusieve buurt; 3. Preventie 
en vroegsignalering; 4. Laagdrempelige toegang en 5. Ondersteuning op maat. 
 
d. Verdere informatievoorziening 
Door middel van een raadsinformatiebrief is uw raad op 18 december 2020 op de hoogte gebracht 
van de ontwikkelingen op het gebied van de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg (zie 
bijlage 2). De woordvoerders van de raadsfracties uit de Leidse regio zijn op 31 maart 2021 
gezamenlijk geïnformeerd over de ontwikkelingen tot dat moment.  
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e. Ter kennisname 
Op 31 augustus 2021 heeft het college van B&W besloten om met ingang van 1 januari 2023 als 
gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van Beschermd wonen (BW) en Maatschappelijke 
opvang (MO), verslavingszorg (VZ) en/of bemoeizorg (MO/VZ/OGGZ) uit te (laten) voeren die nu 
gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden. 

 
4 Beoogd effect 

De gemeente Leiderdorp biedt – zo veel als mogelijk – zelf laagdrempelige ondersteuning op maat 
aan inwoners die door psychische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn zich op 
eigen kracht te redden in de samenleving. De ondersteuning, gericht op alle leefgebieden, bestaat 
uit: 

i.  Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie; 

ii. De stabilisatie van het psychiatrisch ziektebeeld;  

iii. Het voorkomen van verwaarlozing, maatschappelijke overlast of gevaar voor de inwoner zelf of 
voor anderen.  

Deze ondersteuning kan in de eigen woonsituatie gegeven worden, op een specifiek daarvoor 
bestemde woonlocatie of op een tijdelijke opvangplek. 
 

5 Argumenten 

1.1 Zowel inhoudelijk als financieel gezien is gelijktijdige decentralisatie voor Beschermd Wonen 
én Maatschappelijke opvang / verslavingszorg / OGGZ wenselijk 

De aanpak voor de doordecentralisatie voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang / 
verslavingszorg / OGGZ wijkt af van de landelijke aanpak en het landelijke tijdspad. In afwijking van 
het landelijke traject (zie inleiding) beschouwen we het aanbrengen van een splitsing in de 
herverdeling van de financiële middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang / 
verslavingszorg / OGGZ in onze regio onwenselijk. Inhoudelijk gezien omdat het om inwoners gaat 
die lokaal het beste gekend worden en die lokaal laagdrempelig een ondersteuningsaanbod in de 
vorm van wonen en zorg in samenhang met ondersteuning op andere leefgebieden nodig hebben. 
Bovendien kampt een deel van de inwoners binnen BW en MO met vergelijkbare problematiek. 
Door budgetten gelijktijdig te decentraliseren, wordt ontschotting tussen het 
ondersteuningsaanbod BW en MO mogelijk. Dat stelt gemeenten beter in staat lokaal tot passende 
integrale maatwerkoplossingen te komen. Daarnaast leidt doordecentralisatie van zowel BW als 
MO ertoe dat de regiogemeenten zich meer verantwoordelijk zullen voelen voor preventie, opvang 
en herstel van cliënten MO. Dit kan zorgen voor vermindering van de druk op de centrale opvang 
in Leiden. Financieel gezien is een splitsing aanbrengen niet wenselijk omdat de regio Holland 
Rijnland sinds 2015 jaarlijks financiële middelen overhoudt op de voorzieningen Beschermd 
Wonen. Tegelijkertijd is er een jaarlijks tekort op MO omdat de doeluitkering voor 
Maatschappelijke opvang onvoldoende is om de vraag te financieren. Door beide geldstromen met 
elkaar te verbinden, bestaat over het geheel nog steeds een overschot. Een gefaseerde 
doordecentralisatie voor BW – zoals de Rijksoverheid voor ogen heeft – achten we eveneens niet 
wenselijk. Het zou betekenen dat nieuwe cliënten een directe relatie met de eigen woongemeente 
hebben (en ondersteuning ontvangen die lokaal ingebed is) terwijl op dezelfde locatie ook 
bestaande cliënten zijn die een regionaal bekostigd aanbod ontvangen. Daarnaast betekent het dat 
aanbieders op één locatie met meerdere contracten te maken krijgen. De infographic in bijlage 3 
beschrijft hoe deze aanpak in Holland Rijnland zich verhoudt tot het landelijke tijdpad. 
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1.2 De gemeente in Holland Rijnland hebben een eigen verdeelmodel uitgewerkt 
Op basis van de aanpak onder argument 1.2 hebben de gemeenten in Holland Rijnland een eigen 
verdeelmodel ontwikkeld waarmee de gemeenten in Holland Rijnland in staat zijn om per 2023 de 
financiële middelen (en taken) voor Maatschappelijke Zorg op een verantwoorde manier over 
gedragen te krijgen vanuit centrumgemeente Leiden. Het extern onderzoeks- en adviesbureau 
Andersson Elffers Felix (AEF) heeft de regio ondersteund om te komen tot dit regionale 
verdeelmodel dat goed aansluit op de nieuwe landelijke verdeling (bij de ontwikkeling van het 
landelijk verdeelmodel is AEF ook betrokken). 
 
1.3 De financiële middelen die vanuit de Rijksoverheid én vanuit centrumgemeente Leiden worden 

gedecentraliseerd voor de Maatschappelijke Zorg dienen vanaf 2023 voor Maatschappelijke 
Zorg in de Leiderdorpse gemeentebegroting toekend te worden  

Om vanaf 2023 uitvoering te kunnen geven aan de taken op het gebied van de Maatschappelijke 
zorg dienen de financiële middelen hiervoor door uw raad toegekend te worden en vanaf 2023 
voor dit doel in de gemeentebegroting te worden opgenomen. Om alle ondersteuning per 1 
januari 2023 geregeld te hebben is op dit moment uw besluit over doordecentralisatie per 1 
januari 2023 noodzakelijk zodat begin 2022 de inkoop van voorzieningen op het gebied van de 
Maatschappelijke Zorg kan starten. Om deze reden wordt gelijktijdig met dit raadsvoorstel de 
inkoopstrategie Wmo Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning aan 
uw raad ter besluitvorming voorgelegd. 
 
2.1  Na het vaststellen van de financiële kaders kan het college van B&W uitvoering geven aan de     
  implementatie van taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg.  
Met het vaststellen van de financiële kaders door uw raad én de reeds door uw raad vastgestelde 
inhoudelijke beleidskaders (zie inleiding) kan het college van B&W uitvoering geven aan de 
implementatie van de taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. Het college van B&W 
gaat in de komende periode  samenwerkingsafspraken met gemeenten in Holland Rijnland en met 
de gemeenten in de Leidse Regio over onder andere de volgende onderwerpen: het financiële 
verdeelmodel voor de gemeenten in Holland Rijnland, het (specifieke) ondersteuningsaanbod dat 
alleen regionaal – op Holland Rijnland – niveau te organiseren en financieren is, mogelijke 
frictiekosten bij centrumgemeente Leiden door het afbouwen van centrumtaken, de nauw 
benodigde samenwerking tussen de gemeenten in Holland Rijnland na 1 januari 2023 en de manier 
waarop de samenwerking juridisch verankerd wordt. Het college van B&W mee neemt u mee in de 
vervolgstappen en legt indien nodig bijbehorende besluitvorming voor aan uw raad. 
 

6 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Onzeker is wanneer het definitieve objectieve verdeelmodel BW bekend wordt 
Het nieuwe objectieve verdeelmodel BW is afgelopen voorjaar door de Rijksoverheid ter 
consultatie voorgelegd. Naar verwachting wordt het objectieve verdeelmodel BW vastgesteld 
zodra er een nieuw kabinet is. Vooruitlopend wordt een en ander in de berekeningen zo goed 
mogelijk benaderd.  
 
Met behulp van het regionale verdeelmodel wordt in het eerste kwartaal van 2022, op basis van 
de laatst bekende gegevens, een berekening van de financiële middelen gemaakt en uitgesplitst 
per gemeente. Deze verdeling is leidend bij de inkoop van de zorg en bij het opstellen van de 
begroting 2023. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met eventuele afwijkende uitkomst en 
wordt ruimte gehouden voor mogelijke bijstelling naar boven of beneden als gevolg van het 
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definitieve verdeelmodel.  Wanneer het definitieve landelijk BW-verdeelmodel bekend is, volgt 
een eventuele bijstelling in de (nog op te stellen) begroting 2023. 
 
2.2 Er zijn nog enkele factoren van invloed op de inhoud van het definitieve objectieve     
  verdeelmodel BW 
Het gaat over de volgende factoren: 
a. In het voorlopige verdeelmodel kunnen de precieze definities van enkele maatstaven nog 

veranderen. Dit kan leiden tot een verschuiving in de budgetten van alle gemeenten. Dit is een 
onzekerheid waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is onwaarschijnlijk dat de 
verschuiving dermate groot is dat het objectieve model in de regio Holland Rijnland lager 
uitvalt dan het historische model, aangezien het objectieve model BW momenteel bijna 50% 
hoger uitpakt dan het historische model; 

b. Het macrobudget kan hoger of lager uitvallen. Dit is een onzekerheid waar de regio geen 
invloed op heeft en die ook in andere domeinen speelt; 

c. De Wlz is per 1 januari 2021 opengesteld voor inwoners die vanwege psychiatrische 
problematiek ‘levenslang en levensbreed’ intensieve ondersteuning nodig hebben bij wonen 
en leven. Een aanzienlijke groep inwoners die tot 2021 een beroep deden op de Wmo (in de 
vorm van Beschermd wonen) valt daardoor nu onder de Wlz. Met deze wetswijziging 
verschuiven ook de financiële middelen van de Wmo naar de Wlz. De Wlz-uitname wordt eind 
dit jaar definitief bekend. De verwachting is dat uiteindelijk 35% van de BW-cliënten onder de 
Wlz gaat vallen. Bij een hogere WLz-uitname is het overgebleven budget voor alle gemeenten 
kleiner. De hoogte van de uitname sluit aan bij de kosten van cliënten die naar de WLz gaan, 
dus de kosten die gemeenten maken voor beschermd wonen zijn in die situatie ook lager. Op 
het netto resultaat zal een hogere uitname dus beperkt effect hebben.  

d. Herverdeeleffecten zijn niet uit te sluiten. Dit heeft te maken met het feit dat er in de regio 
gemeenten zijn die relatief veel of juist weinig voorzieningen hebben. Om dit te ondervangen 
wordt in subregionaal samengewerkt bij de inkoop en in de op-/afbouwopgave. 

 
7 Duurzaamheid  

Niet van toepassing 
 

8 Financiën 

De voorlopige budgetten zijn in kaart gebracht door het externe onderzoeks- en adviesbureau 
Andersson Elffers Felix (AEF). Op basis van de laatste gegevens van juni 2021 over de hoogte van 
de uitname van middelen in verband met de overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg 
(Wlz), de ontwikkeling van de Rijksmiddelen BW, de hoogte van de Rijksmiddelen MO/VZ/OGGZ, 
de uitgaven voor BW en MO/VZ/OGGZ over het jaar 2020 en het nieuwe objectieve verdeelmodel 
BW is berekend hoe de budgetten voor de regio Holland Rijnland en de subregio’s zich de 
komende jaren ontwikkelen.  
 
Omdat de regio Holland Rijnland relatief gezien een lager BW-voorzieningenniveau heeft dan veel 
andere regio’s in het land pakt de invoering van het objectief verdeelmodel voor de regio gunstig 
uit. Voor de regio Holland Rijnland als geheel nemen vanaf 2027 tot 2032 de totale middelen voor 
Maatschappelijke Zorg met bijna 50% toe (zie figuur 1). 
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     Figuur 1: Totaal financiële middelen regio Holland Rijnland voor Beschermd Wonen 

 
In figuur 2 is aangegeven welke middelen de subregio’s de komende jaren kunnen verwachten 
voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang / verslavingszorg / OGGZ. Ook wordt in beeld 
gebracht hoeveel financiële middelen voor de regionale, specialistische voorzieningen en 
bijbehorende ambtelijke functies (zoals toegang, monitoring, inkoop) kunnen worden geraamd. 
Hierin is ook af te lezen hoeveel budgettaire ruimte er is voor taken die er nog liggen (wegwerken 
wachtlijsten, aanpak dakloosheid, etc.). 
 
In het eerste kwartaal van 2022 zullen deze bedragen herijkt worden op basis van de cijfers over 
het gebruik van de zorg in 2021 zoals die op dat moment bekend zijn, de definitieve uitname Wlz 
en de laatste checks op woonplaatsgegevens van cliënten. 
 
Voor individuele gemeenten kunnen de cijfers gunstiger of minder gunstig uitvallen. Daarom wordt 
samengewerkt binnen de subregio’s bij de inkoop van voorzieningen MZ, ook binnen de Leidse 
regio. Gemeenten dragen naar rato van hun budget bij aan de kosten van (sub)regionale 
voorzieningen.  
 
De gemeenten van de Leidse regio zijn in gesprek met elkaar om te verkennen hoe een financiële 
samenwerking van de vijf gemeenten er mogelijk uit kan komen te zien. Nadere besluitvorming 
volgt hierover naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021. 

 

 
(Sub)regio 
 

Inkomsten 
BW 2023 

Inkomsten 
BW 2032 

Inkomsten 
MO 

Budgettaire 
ruimte 2023 

Budgettaire 
ruimte 2032 

Duin- en 
Bollenstreek 

€ 6.234.413 € 9.285.450 € 627.567 € 1.147.106 € 4.198.143 

Leidse Regio 
 

€ 10.172.889 € 14.414.162 € 1.688.346 € 1.185.708 € 5.426.981 

Rijnstreek 
 

€ 5.341.624 € 7.969.987 € 773.233 € 766.334 € 3.394.697 

Regionaal 
 

€ 4.703.249 € 5.703.249 € 4.741.225 - - 

Figuur 2 Overzicht verwachte financiële middelen per subregio 



Pagina 9 van 9 Versie nr. 1 

Registratienr.: Z/21/121622/248669    Agendapunt  

 2021 raadsvoorstel   

 
9 Communicatie  

i.  Aan alle gemeenteraden in Holland Rijnland worden dezelfde beslispunten voorgelegd; 
ii.  Bij de realisatie van lokale en (sub)regionale initiatieven zijn diverse zorgaanbieders en de 

lokale welzijnspartners zoals Incluzio Leiderdorp betrokken. Bij de inkooptrajecten worden de 
zorgaanbieders eveneens betrokken. De onafhankelijke regionale cliëntenorganisatie Stichting 
Lumen Holland Rijnland heeft bij de uitwerking op Holland Rijnland niveau van diverse 
onderdelen aan tafel gezeten of is op onderdelen geraadpleegd; 

iii.  Alle adviesraden sociaal domein in de Leidse Regio zijn op 8 juli 2021 bijgepraat over de 
ontwikkelingen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. 

 
10 Vervolg 

Nadat uw raad over dit voorstel heeft besloten gaat het college van B&W met de regiogemeenten 
nadere afspraken maken over de implementatie van de taken op het gebied van de 
Maatschappelijke Zorg.   

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1:  Beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017 – 2025; 
Bijlage 2:  Raadsinformatiebrief stand van zaken decentralisatie en transformatie Maatschappelijke 
    Zorg datum 18 december 2020; 
Bijlage 3:  Infografic Holland Rijnland: doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg. 


