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Onderwerp

Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 voor inwoners met complexe problematiek.

Voorstel

De “Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026” vast te stellen.

Inleiding

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is vastgelegd dat 
gemeenten moeten samenwerken op het gebied van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van
goede ondersteuning voor kwetsbare inwoners die opvang of beschermd wonen nodig 
hebben. De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben in 2016 de “Regiovisie 
Bijzondere Doelgroepen 2017-2020” (hierna: regiovisie 2017-2020) opgesteld. In de 
regiovisie 2017-2020 is een start gemaakt met de transformatie van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Deze transformatie is gebaseerd op de uitgangspunten in de 
rapportage van de commissie Dannenberg “Van beschermd wonen naar een beschermd 
thuis”. De regiovisie 2017-2020 sorteerde voor op de doordecentralisatie van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. Deze doordecentralisatie houdt onder andere in dat 
alle gemeenten, op basis van een 10-jarig ingroeipad, zelf de middelen ontvangen voor de
uitvoering van beschermd wonen.1  De gemeente Venlo vormt hierbij niet langer de 
centrumgemeente. 

Per 1 januari 2022 hebben we in de regio Noord- en Midden-Limburg nieuwe (financiële) 
samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de regionale taken van beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang, bemoeizorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 
preventie (hierna: BW-MO-B&P). We hebben in deze nieuwe afspraken onder andere 
afgesproken dat gemeenten zelf de lokale toegang organiseren, dat we handelen op basis 
van financiële solidariteit en dat een aantal bedrijfsvoeringstaken bij de Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (hierna: MGR) worden 
belegd. 

Met de regiovisie 2022-2026, die onderdeel uitmaakt van deze regionale samenwerking, 
geven we verder invulling aan onze regionale doelen en ambities voor de komende jaren 
in het ondersteunen van kwetsbare inwoners.   

1 Het ministerie van VWS heeft in februari 2022 gecommuniceerd dat de invoering van het woonplaatsbeginsel 
en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel beschermd wonen per 1 januari 2023 niet langer haalbaar 
te achten. Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen uitgesteld | VNG
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Beoogd effect/doel

Kwetsbare inwoners op een passende wijze ondersteunen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk
kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door het beleid voor kwetsbare inwoners
verder vorm te geven op basis van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026. 

Argumenten 

De regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 maakt onderdeel uit van de regionale 
samenwerking.
Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in het vormgeven van de regionale 
samenwerking tussen de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op het gebied van 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGZ-preventie. Met het 
vaststellen van deze regiovisie geven we inhoudelijk richting aan het recent vastgestelde 
samenwerkingsconstruct op het gebied van BW-MO-B&P. We geven hiermee ook 
uitvoering aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd, bijvoorbeeld het inrichten van een 
goede sociale basis. Tevens sluit de wijze van inkoop en het contractmanagement aan bij 
de inhoud van de regiovisie.

Met de regiovisie voldoen we aan de Norm voor Opdrachtgeverschap van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. 
De regionale samenwerking is één van de niet-vrijblijvende afspraken die zijn opgenomen 
in de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Daarin is tevens opgenomen dat in 
samenspraak met belanghebbenden, de samenwerkende gemeenten een regiovisie 
opstellen, die door de afzonderlijke gemeenteraden dient te worden vastgesteld. 

Met de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 bouwen we voort op het fundament dat 
sinds 2017 is gelegd. 
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de transformatie van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Beschermd wonen is steeds meer kleinschalig, in de wijken 
georganiseerd en gericht op uitstroom, waardoor beschermd wonen beter aansluit bij de 
behoefte van de doelgroep en het voorliggende veld binnen de eigen gemeenten. Ook de 
maatschappelijke opvang is de afgelopen jaren flexibeler georganiseerd; de opvang wordt 
sinds 2022 zoveel als mogelijk kleinschalig en verspreid over de regio georganiseerd. 
Daarbij wordt ook, waar mogelijk, ingezet op een oplossing binnen het eigen netwerk. 
De herijkte visie voor 2022-2026 bouwt hierop voort en wordt beschreven langs twee 
pijlers. De eerste pijler, ‘Meedoen & Erbij horen’, ondersteunt de integrale aanpak in 
samenwerking met alle partijen die zich bezighouden met inwoners in kwetsbare posities. 
De ambities bij deze pijler zijn meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en 
meer ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie. In de tweede pijler, ‘Wonen & Thuis zijn
in de Wijk’, beschrijven we het doel dat iedereen een eigen thuis kan vinden en behouden.
De ondersteuning die daarbij nodig is, organiseren we zo dicht als mogelijk bij de inwoner.
We zetten in op goed nabuurschap en veerkrachtige wijken, waarin inwoners en kwetsbare
inwoners elkaar weten te vinden. De ambities bij deze pijler zijn het door ontwikkelen van 
opvang en beschermd wonen, het vergroten van aanbod woonoplossingen en meer 
inzetten op veerkrachtige wijken.

De regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 vormt de basis voor de (meerjarige) 
beleidsagenda. 
De regiovisie is de kapstok van waaruit de gemeenten samenwerken. De beleidsagenda is 
het regionale uitvoeringsprogramma, waar voor de komende jaren wordt aangegeven 
welke activiteiten op regionaal niveau worden ondernomen om de ambities verder vorm te
geven. Bij de uitwerking van de beleidsagenda wordt de doelenboom vanuit Sturen op 
Effecten toegepast. De beleidsagenda vormt tevens de input voor de regionale begroting 
en wordt jaarlijks vastgesteld door de samenwerkende gemeenten. 
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De regiovisie is complementair aan onze lokale aanpak en sluit aan bij de 
maatschappelijke effecten en doelen uit het Beleidsplan Sociaal Domein.  
Het doel van de herijkte regiovisie 2022-2026 is dat kwetsbare inwoners op een veilige 
manier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de 
samenleving. Zo draagt deze zorg bij aan de volgende effecten van het Beleidsplan 
Sociaal Domein:

1. Inwoners krijgen beter passende ondersteuning;
2. Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners;
3. Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving;
4. Versterken van de samenredzame maatschappij. 

En draagt deze zorg bij aan de volgende doelen van het Beleidsplan Sociaal Domein:
1. Meer kwetsbare inwoners blijven op een veilige manier (langer) zelfstandig wonen;
2. Meer inwoners ontwikkelen en benutten hun talenten;
3. Het waarborgen van een zo veilig mogelijke leefomgeving;
4. Bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie van de maatschappij.   

Het versterken van de lokale sociale basis is één van de speerpunten uit de regiovisie. 
Lokaal zijn we daar al flink mee aan de slag. Bij het verder versterken van de sociale basis
hebben we, in het kader van de inclusieve samenleving, specifiek aandacht voor de 
doelgroep van de regiovisie. 

Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

Financiële gevolgen

Het vaststellen van de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 door uw raad heeft geen 
financiële consequenties. Van de financiële consequenties van de regionale samenwerking 
tussen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op het gebied van BW-MO-B&P is uw 
raad in een eerder stadium (DJ-1464891) al op de hoogte gebracht. 

Uitvoering/evaluatie 

De visie dient als basis voor de (meerjarige) beleidsagenda, die door de samenwerkende 
gemeenten verder wordt uitgewerkt en voorgelegd ter vaststelling aan de colleges. De 
Bestuurscommissie Wmo wordt in dit proces op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. Jaarlijks zal er ook een evaluatie plaatsvinden van de beleidsagenda. 

Communicatie/participatie 

De regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 is opgesteld door de samenwerkende 
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en besproken in de Bestuurscommissie Wmo op 
15 december 2021. Tevens is voorafgaand aan het proces van besluitvorming de 
Participatieraad op de hoogte gebracht van de herijkte Regiovisie en in de gelegenheid 
gesteld om advies te geven met betrekking tot de implementatie. Zij hebben op 9 mei 
2022 schriftelijk gereageerd (bijlage 2). De gesignaleerde aandachtspunten worden 
meegenomen in de uitwerking van de beleidsagenda. Nadat de gemeenten in Noord- en 
Midden-Limburg de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 hebben vastgesteld, zal er 
inhoudelijke communicatie plaatsvinden richting betrokken partijen. Over de precieze 
invulling hiervan wordt nog van gedachten gewisseld door de werkgroep Communicatie. 

Bijlagen 
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1. De Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026;
2. Schriftelijke reactie Participatieraad d.d. 09-05-2022;
3. Antwoordbrief aan Participatieraad d.d. 30-05-2022.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1677647

Advies raadscommissie 

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022

besluit:

De “Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026” vast te stellen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


