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Raadsinformatiebrief stand van zaken decentralisatie en
tra nsformatie maatschappelijke zorg

Geachte leden van de raad,

ln het afgelopen jaar zaten we volop in de voorbereiding op de decentralisatie van
de maatschappelijke zorgt per t januarí 2022. Recent is gebleken dat het
verdeelmodel beschermd wonen later dan verwacht beschikbaar komt. Dit betekent
dat decentralisatie per l januari2OZ2 niet meer haalbaar is. Het nieuwe t'rjdpad van
de Rijksoverheid - waarbij naar verwachting in kwartaal 1202I duidelijkheid komt
over het verdeelmodel Beschermd Wonen - maakt dat er onvoldoende tijd is om u
een besluit te laten nemen over de financiële kaders én de voorbereiding op
bijvoorbeeld de inkooptrajecten uit te kunnen voeren. Dit heeft ons doen besluiten
om decentralisatie een jaar uit te stellen naar L januari 2023. Wij informeren u begin
2O2L via een Raadsinformatiebijeenkomst over de stand van zaken waarbij we
inzoomen op de situatie van de Leidse regio. We nemen u mee in wat is bereikt, de
vraagstukken die voor ons liggen en hoe we deze opgaven met elkaar gaan invullen.

Omdat er in het afgelopen jaar wel veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden
informeren we u in deze brief over de stand van zaken van de decentralisatie en
transformatie van de maatschappelijke zorg. we starten met een schets van de
voorgeschiedenis, vervolgens beschrijven we een aantal belangrijke ontwikkelingen
op landelijk niveau, Holland Rijnland niveau en Leidse Regio niveau en we sluiten af
met een vooruítblik naar 202'J,.

t Wanneer we spreken over Maatschappelijke zorg bedoelen we de taken Maatschappelijke
opvang, Beschermd Wonen, verslavingszorg en bemoeizorg.071 54 58 500
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7. Voorgeschiedenis
Met de wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 heeft

de gemeente verschillende taken overgeheveld gekregen vanuit de toenmalige

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De bekendste taken zijn (woon)-

begeleiding en dagbesteding. Ook de taken voor beschermd wonen en bijvoorbeeld

de inloopfunctie (O)GGZ zijn toen overgeheveld. ln Holland Rijnland hebben de

gemeenten door middelvan het verlenen van een mandaat destijds besloten om de

taken voor beschermd wonen te beleggen bij centrumgemeente Leiden. Dit

gebeurde omdat de financiële middelen van het Rijk op dat moment overgeheveld

werden naar de centrumgemeenten en niet naar de individuele gemeenten. De

gemeente Leiden voerde al de taken op het gebied van maatschappelijke opvang,

verslavingszorg en -preventie en OGGZ (bemoeizorg) uit, eveneens Wmo-taken.

Hiermee werd de gemeente Leiden in 20L5 verantwoordelijk voor de uitvoering van

de zorg voor de meest kwetsbare inwoners, oftewel de maatschappelijke zorg , in
Holland Rijnland.

Met de verandering van de Wmo in 2015 heeft de Commissie Toekomst Beschermd

wonen (ook wel Commissie Dannenberg genoemd) aan het Rijk advies uitgebracht

om Beschermd wonen zoveel mogelijk lokaal, in de wijk en ambulant plaats te laten

vinden: van Beschermd wonen naar Beschermd thuis. Het Rijk heeft toen

uitgesproken om de middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

in de toekomst rechtstreeks te willen verstrekken aan alle gemeenten in plaats van
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via de centrumgemeenten, om hiermee meer lokale verantwoordelijkheid en lokaal
maatwerk voor deze taken mogelijk te maken.

2. Eerdere besluitvorming
2.TBeleidskader Mootschappelijke Zorg Hollond Rijnlond 2077-2OZs
ln navolging op de adviezen van de Commissie Toekomst Beschermd wonen is in de
regío Holland Rijnland een regionaal beleidskader voor de maatschappelijke zorg
opgesteld. Eind 2016/begin 2OI7 hebben alle gemeenteraden in de regio Holland
Rijnland het Beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland zorT-2025
vastgesteld. Uw raad heeft dit beleidskader vastgesteld in de vergadering van 23
januari 2017.

2,2Uitvoeringsprogrdmma Holland Rijnlond 'De moatschoppetijke zorg dichterbij'
De visie uit voorgenoemd beleidskader is vertaald naar een Uitvoeringsprogramma
Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2oL8 - 2020 'De maatschappelijke zorg
dichterbij', welke is vastgesteld door de colleges in Holland Rijnland. Uw raad is
hierover geïnformeerd per brief op 23 februari 2018. ln dit uitvoeringsprogramma is
vastgelegd hoe de gemeenten uit Holland Rijnland zich gaan voorbereiden op de
decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg.

2.3 Uitvoeringsagenda Leidse Regio
ln navolging op het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg Holland Rijnland
20L8 - 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 20L9 in de colleges in de Leidse Regio vastgesteld (met
uitzondering van de gemeente oegstgeest). op 10 oktober 2019 bent u hierover
geïnformeerd per brief.

Deze uitvoeringsagenda betreft een nadere uitwerking van de door u 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:
L. Wonen is de basis;
2. De inclusieve buurt;
3. Preventie en vroegsignalering;
4. Laagdrempelige toegang;
5. Ondersteuning op maat.

lnvesterinqsfonds
Om de gemeenten in Holland Rijnland in staat te stellen zich goed voor te bereiden
op de doordecentralisatie maatschappelijke zorg is in 2018 het lnvesteringsfonds
Maatschappelijke zorg ingesteld. Dit lnvesteringsfonds wordt gedekt met middelen
uit het overschot Beschermd wonen. Destíjds was de verwachting dat de
doordecentralisatie per 202L zou plaatsvinden. Nu de decentralisatie twee jaar later
plaatsvindt, is het wenselijk het lnvesteringsfonds te verlengen. Hierover besluit de
gemeenteraad van centrumgemeente Leiden eerdaags.

071 54 58 500
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3. Ontwikkelingen
3. 7 La n d elii ke ontwi kkeli ng e n

ln de komende jaren verandert er op landelijk niveau een aantal zaken in de

verdeling van financiële middelen voor maatschappelijke zorg. Deze schetsen we

hieronder:

3.1.1 Herverdeling van de financiële middelen voor maatschappelijke zorg

ln navolging van het advies dat de commissie Toekomst beschermd wonen (ook wel

commissie Dannenberg genoemd) eind 2015 uitbracht, was het voornemen van het

Rijk dat de middelen voor maatschappelijke opvang' en beschermd wonen per 2020

toegevoegd zouden worden aan de middelen voor Wmo-begeleiding en

dagbesteding en volgens een nieuw verdeelmodel integraal herverdeeld zouden

worden over alle gemeenten.

Het ontwikkelen van een financiële verdeelsystematiek bleek een lastige operatie

omdat de voorzieningen voor maatschappelijke zorg ongelijk verdeeld zijn over het

land. Zo zijn er van oudsher grote landelijke instellingen voor verblijf van

psychiatrische patiënten in de bossen, een vorm van verblijf die we nu beschermd

wonen noemen. Wanneer een objectief model ingericht wordt - dus op basis van

feitelijke kenmerken van gemeenten - ontstaan grote herverdeeleffecten met

nadeel voor gemeenten die over grote woonvoorzieningen beschikken. Het

hanteren van een historisch model, gebaseerd op gegroeide ontwikkelingen,

frustreert gemeenten die niet over dergelijke voorzieningen beschikken omdat zij

dan niet de middelen ontvangen om een nieuw adequaat ondersteuningsaanbod te

organiseren voor de inwoners.

Door de worsteling om tot een goede financiële verdeelsystematiek te komen, is de

doordecentralisatie - dus de overdracht van middelen en taken vanuit de

centrumgemeente naar de individuele gemeenten - al diverse keren uitgesteld.

Vooralsnog is de planning dat de doordecentralisatie voor beschermd wonen ingaat

per 2O22. Voor maatschappelijke opvang is de doordecentralisatie van middelen

door de Rijksoverheid voorlopig uitgesteld naar 2026'

3.1.1.1. Verdeelsystematiek beschermd wonen

De planning van de Rijksoverheid was vooralsnog dat de doordecentralisatie voor

beschermd wonen zou gaan plaatsvinden per 2O22.lnmiddels is echter gebleken dat

het nieuwe objectieve verdeelmodel beschermd wonen voor nieuwe cliënten niet

zoals verwacht in de decembercirculaire van 2020 zal worden gepubliceerd. Het

verdeelmodel zal nu naar verwachting in de loop van kwartaal I2O2t beschikbaar

komen.

Toelichtina
Voor de verdeling van de middelen voor beschermd wonen heeft de Rijksoverheid

gekozen voor een ingroeipad dat (vooralsnog) ingaat per 2022. De

centrumgemeenten blijven de middelen voor voorzieningen voor de huidige

cliënten ontvangen volgens de huidige historische verdeling. De middelen voor

voorzieningen voor nieuwe cliënten worden echter gefaseerd aan elke gemeenten

verstrekt. Het budget hiervoor zal vanuit de Rijksoverheid op objectieve gronden

over gemeenten verdeeld worden. Omdat het aantal huidige cliënten afneemt zal

ook het budget van de centrumgemeente afnemen. Het budget van elke individuele

2 ln het vervolg wordt kortweg gesproken over maatschappelijke opvang, waar het eigenlijk

gaat om de taken maatschappelijke opvang, verslavingszorg en -preventie, en OGGZ oftewel

bemoeizorg.
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gemeente voor nieuwe cliënten neemt toe. Dit ingroeipad neemt zeven jaar in
beslag.

Dit betekent dat gedurende zeven jaar de middelen voor beschermd wonen via
twee geldstromen vanuit het Rijk verdeeld zullen worden. Dit is een ingroeipad
tussen centrumgemeenten en alle gemeenten (dus een ingroeipad binnen regio's).
Tegelijkertijd betekent de doelstelling dat cliënten zoveel als mogelijk in hun eigen
omgeving beschermd moeten kunnen wonen dus dat er een verschuiving van
aanbod plaats zal moeten vinden. Grofweg van het oosten naar het westen van het
land. Omdat hiervoor een op- en afbouw van voorzieningen nodig is dat meer tijd
kan vragen, vindt er een aanvullend 10-jarig ingroeipad plaats tussen regio's.

Omdat de voorzieningen nog niet evenredig over gemeenten verdeeld zijn, komt er
een woonplaatsbeginsel of kostenverrekening. Hierdoor dragen gemeenten
financieel bij aan kosten voor hun inwoners die naar een andere gemeente
verhuizen om beschermd te gaan wonen. op die manier worden gemeenten die nu
nog relatief veel aanbod hebben hier niet voor benadeeld. Voor nieuwe cliënten uit
een andere gemeente krijgen zij immers financiële compensatie van de
herkomstgemeente.

3.7.7.2. Aanpak Maatschappelijke opvang
Medio 2019 heeft de Rijksoverheid besloten om de middelen voor maatschappelijke
opvang in elk geval tot 2026 aan de centrumgemeenten te blijven verstrekken. Op
dat moment zal landelijk nader bekeken worden hoe hier verder mee om te gaan.

3.7.2 Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz)
Per 2O2l wordt de Wlz opengesteld voor inwoners die 'levenslang en levensbreed'
intensieve ondersteuníng nodig hebben bij wonen en leven vanwege psychiatrische
problematiek. Hierdoor zal naar verwachting circa een derde (1,/3el van de inwoners
die nu een beroep doen op de wmo (beschermd wonen) onder de wlz gaan vallen;
dit betreft veelal de meest 'zware' categorie cliënten.

Momenteel worden door het Centrum lndicatiestelling Zorg (ClZ) de indicaties
hiervoor opgesteld. Met deze wetswijziging zullen ook de middelen hiervoor
verschuiven van de Wmo naar de Wlz. Dit zal voor gemeenten kostenneutraal
gebeuren: de huidige kosten van de cliënten die overgaan zullen in mindering
worden gebracht op het gemeentelijk budget. Om hoeveelcliënten en middelen het
precies gaat, wordt in de loop van2O2L duidelijk.

3.2 Regionole ontwikkelingen: Holland Rijnlond niveau
De gemeenten in Holland Rijnland bereíden zich - vanuit het vastgestelde
beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017-2025 - al sinds 2OI7 voor
op de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg. Er is ín de afgelopen
periode gewerkt aan het concretiseren van de uitgangspunten uit dit kader. We
lichten hieronder de ontwikkelingen toe over het regionale financiële verdeelmodel
en we nemen u op uitvoeringsniveau mee in enkele inhoudelijke regionale
afspraken. over al deze punten is veelvuldig gesproken in het pHo Maatschappij,
het afgelopen jaar zelfs maandelijks.

3.2.7 Een regíonaal verdeelmodel: in één keer doordecentraliseren
Zoals hierboven, onder landelijke ontwikkelingen geschetst, ís er een splitsing in het
landelijke tijdpad voor het doordecentraliseren voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang ontstaan. Een splitsing in het tijdpad voor beschermd

071 54 58 500
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wonen en maatschappelijke opvang wordt in Holland Rijnland onwenselijk geacht'

Dit is namelijk in strijd met de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn in het

vastgestelde beleidskader. Daarnaast zijn er financiële redenen om geen splitsing

aan te brengen.

3.2.7.7 ToelÍchting inhoudeliik
Zowel bij beschermd wonen als bij maatschappelijke opvang gaat het om inwoners

die lokaal het beste gekend worden en die lokaal laagdrempelig een

ondersteuningsaanbod in de vorm van wonen en zotg in samenhang met

ondersteuning op andere leefgebieden behoeven. Een deel van de cliënten binnen

beschermd wonen en maatschappelijke opvang kampt met vergelijkbare

problematiek. Door budgetten gelijktijdig te decentraliseren wordt ontschotting

tussen het ondersteuningsaanbod beschermd wonen en maatschappelijke opvang

mogelijk, wat gemeenten beter in staat stelt lokaal tot passende integrale

maatwerkoplossingen te komen. Daarnaast leidt doordecentralisatie van zowel

beschermd wonen als maatschappelijke opvang ertoe dat alle gemeentes zich

verantwoordelijk zullen voelen voor preventie, opvang en herstel van cliënten

maatschappelijke opvang, wat de druk op de opvang in centrumgemeente Leiden

verder kan helpen verkleinen.

3.2.7.2 Toelichting financieel
Voorts zijn er financiële redenen om geen splitsing tussen beide aan te brengen.

Sinds 2015 houdt de regio (Holland Rijnland)jaarlijks geld over op de voorzieningen

beschermd wonen. Tegelijkertijd is de doeluitkering voor maatschappelijke opvang

onvoldoende om de vraag te financieren. Door beide geldstromen met elkaar te

verbinden bestaat op het geheel nog steeds een overschot. Wanneer conform het

landelijke groeipad een splitsÍng zou worden gemaakt tussen beschermd wonen en

maatschappelijke opvang, zouden de overschotten voor alle gemeenten zijn en de

tekorten voor gemeente Leiden. Hierover zouden dan apart nadere afspraken

gemaakt moeten worden in de regio. Dit heeft niet de voorkeur'

Overigens is hierbij wel sprake van relatief grote wachtlijsten voor beschermd

wonen. Centrumgemeente Leiden is met het oog op de doordecentralisatie, de

wens van ambulantisering en onzekerheid over het nieuwe verdeelmodel steeds

behoedzaam geweest in de uitbreiding van intramurale voorzieningen beschermd

wonen zodat gemeenten straks niet voor te hoge kosten komen te staan. De opgave

is de komende jaren de omvang van het intramurale aanbod voor zwaardere

cliënten te versterken en voor lichtere cliënten af te bouwen en om te zetten in

am bula nte ondersteuning.

3.2.7,3 lJitwerking von een regionaal verdeelmodel

Adviesbureou AEF

ln de afgelopen periode is gewerkt aan een eigen verdeelmodel voor Holland

Rijnland waarmee we in staat zijn om per 2023 de middelen en taken voor

maatschappelijke zorg op een verantwoorde manier over te dragen vanuit de

centrumgemeente. Het externe adviesbureau AEF heeft een regionaal verdeelmodel

voor de maatschappelijke zorgtaken gemaakt dat goed zal aansluiten op de nieuwe

landelijke verdeling omdat zij die eveneens ontwerpen. Hieronder een schets van de

ontwikkelde systematiek voor Beschermd Wonen Maatscha ppelijke opvang.

Zodra de landelijke verdeelbudgetten en uitname Wlz bekend is, kan volgens de

door AEF ontworpen systematiek een budgewerdeling plaatsvinden op basis van de

(voorlopige) realisatiecijfers van 2020. De verwachting is nu dat dat gemeenten in
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de loop van het eerste kwartaal van 2A21. inzicht hebben in de beschikbare
budgetten. Het is gewenst om nog voor de zomer 2021 een voorstel voor
doordecentralisatie van de maatschappelijke zorgtaken met bijbehorende
budgetverdeling over de gemeenten in de regio Holland Rijnland ter besluitvorming
aan u voor te leggen.

Beschermd wonen
Een gefaseerde doordecentralisatie zoals de Rijksoverheid voor ogen heeft bíj
Beschermd wonen wordt in Holland Rijnland niet wenselijk geacht. Het zou
betekenen dat nieuwe cliënten een directe relatie met de eigen woongemeente
hebben en ondersteuning die stevig lokaal ingebed is, terwijl op dezelfde locatie ook
bewoners zijn die een regionaal bekostigd, ander aanbod kunnen krijgen. Daarnaast
betekent het dat aanbieders op één locatie met meerdere verschillende contracten
te maken kunnen krijgen. Regionaal (op Holland Rijnland niveau) is dan ook de wens
om voor beschermd wonen géén ingroeÍpad te hanteren, maar om vanaf de
decentralisatie alle inwoners met een beschermd wonen-voorziening inhoudelijk en
financieel onder de verantwoordelijkheid te brengen van de gemeente waar zij nu
(beschermd) wonen. Dit brengt met zich mee dat ook het historisch budget voor
beschermd wonen dat de komende jaren nog naar de centrumgemeente blijft gaan,
vanaf de decentralisatie verdeeld wordt over alle gemeenten.

Landelijk is tot nu toe het beeld dat het nieuwe verdeelmodel BW voor nieuwe
cliënten per start per 2O22. Hiertoe is nog niet besloten. Er komt een landelijk
objectief verdeelmodel voor de verdeling van deze middelen. Zoals hierboven
toegelicht worden de middelen voor huidige cliënten beschermd wonen nog
uitgekeerd aan de centrumgemeente op dezelfde wijze als nu het geval is, dit is een
historisch verdeelmodel. Omdat centrumgemeente Leiden de kosten van de huidige
cliënten kent, kunnen de middelen voor deze kosten overgeheveld worden naar de
gemeenten waar deze cliënten wonen. Elke gemeente moet dus in staat zijn deze
kosten voor de eigen huidige cliënten te dragen.

Voor de dekking van de lokale kosten beschermd wonen ontvangt de gemeente dus
de middelen vanuit twee geldstromen, één vanuit het rijk, deze geldstroom neemt
jaarlijks toe en één vanuit de regio, deze geldstroom neemt jaarlijks af en zal na 7
tot 10 jaar wegvallen. ln bijgevoegd infographic wordt in beeld gebracht hoe
bovenbeschreven voorgestelde aanpak in Holland Rijnland zich verhoudt tot het
landelijke tijdpad.

M o atscha ppe li i ke opva n a
voor de verdeling van het landelijke budget maatschappelijke opvang over de 44
regio's bestaat aleen objectief verdeelmodel. De maatstaven daarvoor zijn:

Aantal inwoners per leeftijdscategorie;
Regiona le aantrekkingskracht;
Aantal huishoudens met een laag Ínkomen;
Aa nta I uitkeringsontvangers;
Aantal minderheden;
Aantal eenouderh uishoudens.

Omdat deze kenmerken ook per gemeente beschikbaar zijn kan het regiobudget
volgens de landelijke verdeelsystematiek verdeeld worden over de gemeenten
binnen de regio.
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3.2.2 Inhoudelijke alspraken (uitvoeringsníveou)

Om een beeld te schetsen wat er in de regio (Holland Rijnland) geregeld gaat

worden op het gebied van de maatschappelijke zorg ná decentralisatie nemen we u

hieronder mee in een aantal verschillende onderwerpen, te weten: specialistische

voorzieningen, samenwerking, monitoring en sturing en frictiekosten

centrumgemeente Leiden.

3,2.2.7 Specialistische voonieningen
Sommige inwoners hebben een specifieke ondersteuningsbehoefte die niet lokaal of

subregionaal te organiseren of te financieren is. Hiervoor gaan we regionaal (op

Holland Rijnland niveau) aanbieders contracteren. Concreet gaat het om

voorzieningen voor de volgende onderste u ni ngsvragen :

lnwoners met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met

verslavi ngsproblematie k;

lnwoners met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in combinatie met

verslavingsproblematiek;
lnwoners met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in combinatie met

somatische aandoeningen;

Crisisplekken voor (eenouder) gezinnen;

Daklozen met zware problematiek waarbij 24/7 begeleiding nodig is;

Opvang dak- en thuislozen bij koude- of hitteregeling.

Voor de financiering van de regionale specialistische voorzieningen levert elke

gemeente naar rato van het eigen budget een bijdrage. Op basis van de vraag en de

inkooptarieven zal jaarlijks een begroting opgesteld worden voor de regionale

kosten.

3.2,2,2 Samenwerking, monitoring en sturing
Ook na de daadwerkelijke decentralisatie blijven de gemeenten in Holland Rijnland

nauw samenwerken in de maatschappelijke zorg. Samenwerking is om meerdere

redenen aangewezen:

De contractering en het contractmanagement van specialistische regionale

voorzieningen, het reguleren van de toegang tot deze voorzieningen en het

monitoren van het gebruik en kosten moet in regionaal verband gebeuren. We

richten hiervoor een regionaal team in te richten met expertise vanuit de

centrumgemeente en regiogemeenten;

De opgave om tot een evenwichtige regionale spreiding van voorzieningen en

meer ambulante vormen van beschermd wonen en opvang te komen vergt een

lange adem. Samenwerking is nodig om het voorzieningenniveau in de regio op

een goed peil te brengen en te houden en zo nodig elkaar bij te staan om de j
uiste plek voor een cliënt te kunnen bieden;

Vanuit het Rijk blijft de centrumgemeente het aanspreekpunt voor de huidige c

liënten Beschermd wonen en voor maatschappelijke opvang;

Landelijk is afgesproken dat gemeenten de Norm voor Opdrachtgeverschap

(NvO) hanteren. Deze geldt voor het jeugddomein en voor de Wmo-taken

beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze norm gaat uit van

regionale samenwerking om beschikbaarheid en continuiÏeit van zorg te
garanderen. Onderdeel van deze NvO is het maken van niet vrijblijvende

regionale governance afspraken en een regionaal aanspreekpunt. Omdat de

gemeenten in Holland Rijnland al beschikken over het regionale

samenwerkingsverband Holland Rijnland waarbij ook taken op het gebied van de

-8-
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Jeugdwet zijn neergelegd, ligt het voor de hand dit samenwerkingsverband
eveneens te benutten voor de samenwerking op het terrein van beschermd
wonen en maatschappelijke opvang.

3.2.2,3 Fric/.iekosten centrumgemeente
Bij de gemeente Leiden worden de centrumtaken afgebouwd. Hierdoor kan er
sprake zijn van frictiekosten. Deze kosten worden in beeld gebracht en hierover
zullen afspraken gemaakt worden. waar sprake is van personeel dat met
centrumtaken belast is kunnen afspraken gemaakt worden over overname van
personeel vanuit de gedachte 'mens volgt werk'.

3.3 Subregiondle ontwikkelingen: Leidse Regio niveau
De gemeenten in de Leidse Regio bereiden zich op basis van uitvoeringsagenda
Leidse Regio voor op de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg.

3.3.7 U itwerking uitvoeringsagenda
op basis van de vijf thema's uit de uitvoeringsagenda, te weten: wonen is de basis,
de inclusieve buurt, preventie en vroegsignalering, laagdrempelige toegang en
ondersteuning op maat, zijn er in het afgelopen jaar veel mooie projecten gestart.
Hierover willen we u nader informeren in het eerste kwartaal van2021,.

3.3.2 Heroriëntatie Wmo
op het gebied van de wmo werd en wordt veel samengewerkt als het gaat om de
inkoop van voorzieningen, contractbeheer (Contractbeheer ServicepuntTl) en het
opstellen van de Wmo-regelgeving (verordening, beleidsregels en financieel besluit).
De decentralisatie van de maatschappelijke zotg is aangegrepen voor een
heroriëntatie op de wmo. we kijken zowel naar de lopende processen, het
functioneren van de voorzieningen en inkoop als naar het verband tussen de
maatschappelijke zorg voorzieningen (waarvan de begeleiding de belangrijkste
voorziening is)en de Wmo begeleiding.

ln een hoofdlijnennotitie zijn een aantal veranderopgaven rond drie thema's
(ouderen, begeleiding en maatschappelijke zorg) gedefinieerd die de gemeenten
middels de nieuwe inkoop van Wmo-maatwerkvoorzieningen per 2022 wilden
realiseren. Het uitstel van de decentralisatie Maatschappelijke zorg heeft gevolgen
voor dit ínkooptraject. De verbinding tussen de twee trajecten zit vooral op het
gebied van de maatschappelijke zotg: Maatschappelijke opvang zal als
specialistische voorziening op Holland Rijnland-niveau worden ingekocht en
Beschermd wonen op het niveau van de Leidse regio. lnhoudelijk is één van de
meest belangrijke veranderingen en ambities het creëren van een doorlopende lijn
aan ondersteuning van licht (begeleiding) naar zwail (beschermd wonen) en van
intramuraal (beschermd wonen) naar extramuraal (ambulante
ondersteuning/begeleiding).
Deze doorlopende lijn zorgt ervoor dat het zeer onwensel'rjk is om de inkoop van de
voorzieningen maatschappelijke zorg en beschermd wonen los te koppelen van
begeleiding en de overige Wmo voorzieningen. Dit betekent dat het uitstel van de
decentralisatie van de maatschappelijke zorg naar 2o23 er voor zorgt dat het
inkooptraject voor de gehele Wmo wordt verlengd.

Het verlengen van het inkooptraject biedt de mogelijkheid om een Íntensiever
traject met de zorgaanbieders te starten waarin door middel van de dialoog
gezamenlijk meer diepgang wordt gebracht in de geschetste veranderopgaven en de
gevolgen hiervan voor producten, tarieven, etc.

071 54 58 500
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WWW, LEIDÉRDORP, NL
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Het verlengen van de inkoopprocedure en de uitbreiding van de dialoogfase bieden

kansen om het inkooptraject steviger te verbinden met een aantal andere trajecten.

ln ieder geval bestaat er de wens om de inkoop te verbinden aan de inrichting van

de toegang (Sociale Wijkteams/Zorgloket) en de inrichting van het lokale voorveld.

4. Vaoruithlik
Eventuele vragen over deze terugblik en beschrijving van de ontwikkelingen kunt u

stellen tijdens de bijeenkomst die we in de Leidse Regio organiseren in het eerste

kwartaal van 2021. Wij zullen u begin 2O2L via een Raadsinformatiebijeenkomst

informeren over de stand van zaken waarbij we inzoomen op de situatie van de

Leidse regio. We nemen u mee in wat is bereikt, de vraagstukken die voor ons liggen

en hoe we deze opgaven met elkaar gaan invullen. Daarnaast komen we in 2021 bij

u terug voor definitieve besluitvorming over de financiële doordecentralisatie.

wethouders,

U L.M. Driessen-Jansen

burgemeestersecreta
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