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Betreft: Advies inzake de Beleidsregels Beschermd Wonen GGz

Geacht College,
De Wmo-adviesraad heeft het concept Beleidsregels Beschermd Wonen, versie 11-11-2015,
ontvangen. In overleg met de betrokken ambtenaar heeft de adviesraad ingestemd met een
termijn van 4 weken om hierover advies uit te brengen. Deze termijn loopt parallel aan de
inspraaktermijn.
Ons advies is het volgende:
Wij hebben begrip voor de noodzaak om gedurende een overgangsfase tot 1 januari 2017
tijdelijke beleidsregels in te voeren.
Met betrekking tot de inhoud hebben wij een enkele opmerking betreffende het hoofdstuk 3 van
de gepresenteerde regels voor beoordeling en beëindiging van Beschermd Wonen. Het betreft
artikel 3.g waarin voorliggende voorzieningen een uitsluitingsgrond betekenen voor de toegang
tot Beschermd Wonen. Naar onze mening staat deze formulering de overgang van cliënten die
gebruik maken van een Wlz-voorziening naar een Wmo-voorziening (i.c. Beschermd Wonen) in
de weg. De uitstroom uit de GGz op grond van de beddenafbouw in die sector, doet mogelijk
een beroep op het gemeentebudget, maar daar mogen cliënten niet de dupe van worden.
De adviesraad adviseert artikel 3 g als volgt te wijzigen:
g. Er is geen sprake is van een andere (voorliggende) voorziening, zoals de Zorgverzekeringswet
(Zvw) , Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet of de Wet forensische zorg. In overeenstemming
met voornoemd artikel 3 d, wordt de indicatie op grond van een inhoudelijke afweging gewijzigd.
Wijziging van de financieringsgrondslag mag hierbij niet van invloed zijn.
De Wmo-adviesraad adviseert vervolgens een artikel in de beleidsregels op te nemen betreffende
het behoud van het overgangsrecht. Dit geeft de mogelijkheid om in voorkomende gevallen
terug te vallen op de voorziening Beschermd Wonen als zelfstandig wonen onverhoopt te veel
problemen oplevert.
De WMO-raad gaat er als vanzelfsprekend van uit dat de overgang van BW naar zelfstandig
wonen instemming van de cliënt behoeft. De overgang van BW naar zelfstandig wonen dient
zorgvuldig begeleid te worden. Er dient derhalve deskundig omgesprongen te worden met het
toekennen van de bouwstenen ‘Begeleiding’ en ‘Dagbesteding’.
Inzake het overgangsregime en de toepassing daarvan, hoofdstuk 5, vragen wij aandacht voor
de cliënten die tot nu toe een PGB toegewezen hebben gekregen.
Ten eerste is de termijn waarvoor het overgangsrecht voor een PGB geldt geen 5 jaar, maar één
jaar. Voor het verstrijken van dat jaar vindt een gesprek plaats over eventuele verlenging van
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een PGB. Dat gesprek heeft niet de status van her-indicatie, maar kan wel degelijk verstrekkende
gevolgen hebben voor de vorm en omvang van het aanbod Beschermd Wonen, ondanks het
overgangsrecht op Beschermd Wonen van 5 jaar.
Het tweede betreft de omvang van het budget. De gemeente hanteert een lager tarief,
waardoor de cliënt voor de keus staat hiermee akkoord te gaan of alsnog over te stappen naar
verblijf in een instelling (Zorg in Natura).
Gezien de impact van het gesprek over het PGB en de complexiteit van de materie, adviseren wij
in het bijzonder in deze situaties cliëntondersteuning (gratis en onafhankelijk) nadrukkelijk aan te
bieden bij het maken van de afspraak t.b.v. het gesprek.
Uiteraard is de Wmo-adviesraad graag bereid dit advies mondeling toe te lichten.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

De heer J. Wesselink,
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn

2

