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Onderwerp
Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk.
Voorstel
1. Het Uitvoeringsplan 'Thuis in een welkome wijk' vast te stellen conform bijgevoegd
uitvoeringsplan.
2. Een structureel budget van € 77.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten
in het kader van ambulantisering geestelijke gezondheidszorg en om dit bedrag in 2022 en
2023 in te zetten voor de uitvoering van het plan onder 1.
3. Dit bedrag ten laste van de hiervoor in de conceptbegroting 2022 opgenomen prioriteit
te brengen en deze daarmee, vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2022, te
bestempelen tot harde prioriteit.

Inleiding
Het Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’ is een tweejarig plan. Met het plan wordt
bevorderd dat kwetsbare inwoners met psychiatrische problematiek zo lang mogelijk
zelfstandig in een wijk kunnen wonen. De acties in het plan zorgen ervoor dat zij zich
welkom voelen in de wijk en dat zij volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Met
dit plan wordt invulling gegeven aan de ambities en doelstellingen die omschreven staan
in het landelijk gesloten Hoofdlijnenakkoord GGZ. De looptijd van het uitvoeringsplan is
tot en met 2023. Medio 2023 zal er een nieuw uitvoeringsplan voorbereid worden voor de
periode daarna.

Beoogd effect/doel
Het Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’ vast te stellen en budget beschikbaar te
stellen, zodat er lokaal uitvoering gegeven kan worden aan de beschreven activiteiten. Met
de uitvoering van deze activiteiten worden de volgende doelen beoogd:
Het realiseren van passende zorg en ondersteuning op de juiste plek.
Het organiseren van preventie, vroegsignalering en toeleiding naar zorg.
Destigmatisering van inwoners met een psychische aandoening.
De zorg en ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving (ambulant)
geleverd.
Daarmee sluit het plan aan bij de doelstellingen en maatschappelijke effecten van het
Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West 2020-2023.

Argumenten
1.1 Landelijke ketenpartners uit de geestelijke gezondheidszorg hebben het
Hoofdlijnenakkoord GGZ gesloten, dat de VNG in 2019 namens alle gemeenten mee
ondertekende.
In het Hoofdlijnenakkoord GGZ hebben partijen afspraken gemaakt om de geestelijke
gezondheidszorg te verbeteren en financieel beheersbaar te houden. In het
Hoofdlijnenakkoord wordt heel nadrukkelijk een relatie gelegd met het sociaal domein. Als
gemeente hebben wij een rol en verantwoordelijkheid in het behalen van de omschreven
doelstellingen en resultaten. Door middel van dit uitvoeringsplan wordt invulling gegeven
aan deze verantwoordelijkheid.
1.2 Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een beweging ingezet van
ambulantisering.
De klinische ggz (in een instelling) wordt afgebouwd en mensen worden steeds meer in
hun eigen omgeving behandeld en ondersteund (ambulant). Dat betekent dat steeds meer
mensen met psychiatrische problemen thuis wonen, in plaats van opgenomen in een
instelling zoals vroeger meer gebruikelijk was. Gemeenten hebben een
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners met psychiatrische problemen
passend wonen, in een leefbare wijk, dat zij mee kunnen doen aan het dagelijks leven, dat
zij geaccepteerd worden zoals zij zijn, dat zij een goede dagbesteding hebben en dat zij op
een goede manier kunnen werken aan hun herstel. Daarnaast moeten gemeenten ook
investeren in de directe omgeving van mensen met psychiatrische problemen zodat zij de
zorg voor hun familie of naaste vol kunnen houden. In het Hoofdlijnenakkoord GGZ zijn
afspraken gemaakt om de transformatie van klinische ggz naar ambulante ggz te laten
slagen. In het Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’ wordt omschreven wat wij hier
als gemeente al aan doen, waar nog hiaten liggen en welke activiteiten we in kunnen
zetten om deze hiaten in te vullen.
1.3 Het uitvoeringsplan sluit aan bij de doelen die beschreven staan in het Beleidsplan
Sociaal Domein 2020-2023, wat de basis vormt van ons sociaal beleid.
In het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 staan een aantal doelstellingen omschreven.
Met dit uitvoeringsplan wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de volgende
doelstellingen uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023:
- meer kwetsbare inwoners blijven op een veilige manier (langer) zelfstandig wonen.
- het waarborgen van een zo veilig mogelijke leefomgeving.
- Bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie van de maatschappij.
2.1 Voor uitvoering van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ heeft het rijk
middelen beschikbaar gesteld.
Vanaf 2019 stelt het rijk middelen ter beschikking voor de uitvoering van het
Hoofdlijnenakkoord GGZ. Met deze middelen worden gemeenten in staat gesteld
voorzieningen in te richten zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel
mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. In Weert zijn deze middelen op het
moment van toevoeging aan het gemeentefonds in 2019 niet voor dit doel beschikbaar
gehouden maar toegevoegd aan de algemene middelen. Daarom is voor de financiering
van de activiteiten in het kader van ambulantisering geestelijke gezondheidszorg een
structurele prioriteit van € 77.000,- in de conceptbegroting 2022 ingediend.
3.1 Voor financiering van de uitvoering van de activiteiten in dit uitvoeringsplan is een
prioriteit ingediend voor de conceptbegroting 2022.
Doordat het uitvoeringsplan eerder dan de conceptbegroting 2022 wordt voorgelegd aan
de raad wordt in dit voorstel gevraagd om deze prioriteit vooruitlopend op de vaststelling
van de begroting 2022 als “harde prioriteit” te bestempelen. Uitvoering van de activiteiten

uit het uitvoeringsplan is immers alleen mogelijk wanneer de financiële middelen hiervoor
in november beschikbaar worden gesteld via de prioriteit.
Kanttekeningen en risico’s
Voor uitvoering van de activiteiten in dit uitvoeringsplan is een prioriteit ingediend voor de
begroting 2022. Wanneer de ingediende prioriteit niet bestempeld wordt als een ‘harde
prioriteit’ en de prioriteit bij de begrotingsbehandeling 2022 wordt afgewezen zijn er geen
financiële middelen beschikbaar om de voorgestelde activiteiten uit te voeren.
Financiële gevolgen
In onderstaand overzicht is weergegeven wat de verwachte kosten per jaar zijn van de
activiteiten uit het Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’.
1. Uitvoering Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag
2. Inzet van digitale zelfhulp
3. Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
3b. Dekking voor Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
4. Verbinding medisch en sociaal domein
5. Aanjagen van de inzet van ervaringsdeskundigen
6. Facilitering zelfhulpgroepen
7. Publiekscampagne gericht op bewustwording en destigmatisering
8. Voorlichting over psychische aandoening
9. Aanmeldkosten ketenveldnorm
10. Onvoorziene kosten
Totaal

€ 7.500,€ 27.000,€ 2.500,-€ 2.500,€ 2.000,€ 6.000,€ 1.500,€ 10.000,€ 7.500,€ 8.000,€ 7.500,€ 77.000,-

*Voor het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is in de conceptbegroting 2022 al rekening
gehouden met een structureel bedrag van € 2.500,-, waardoor er dus al dekking is voor
deze kosten (algemene voorzieningen 56110/44200/3350).
Sommige activiteiten hebben een tijdelijk karakter, naar verwachting zullen hier echter na
verloop van tijd nieuwe, al dan niet tijdelijke, activiteiten voor in de plaats komen.
Uitvoering/evaluatie
Het merendeel van de voorgestelde activiteiten kan in samenwerking met ketenpartners
opgepakt worden binnen bestaande project-of werkgroepen. Voor andere activiteiten zal
de verbinding gezocht worden met uitvoerende organisaties zoals Samen Sterk zonder
Stigma of het Zelfregiecentrum. In het najaar van 2022 vindt er een tussentijdse evaluatie
plaats op basis waarvan de acties en prioriteiten voor 2023 bijgesteld kunnen worden.
Medio 2023 zal er een nieuw uitvoeringsplan voorbereid worden voor de periode 20242025.
Communicatie/participatie
Het Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’ is een lokale uitwerking van de ambities,
doelstellingen en resultaten die benoemd staan in het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Bij de
totstandkoming van het Hoofdlijnenakkoord GGZ waren 14 landelijke ketenpartners
betrokken, waaronder Landelijk Platform MIND. MIND is een onafhankelijke
maatschappelijke organisatie die de belangen van mensen met psychische klachten en
hun naasten behartigt.

De Participatieraad is door middel van een presentatie geïnformeerd over het
uitvoeringsplan en heeft het plan schriftelijk ontvangen. De Participatieraad heeft als
reactie aangegeven dat zij positief staan tegenover de voorgestelde activiteiten. Deze
activiteiten kunnen helpen om de ambitie van de ambulantisering van de ggz te bereiken,
maar hiervoor is meer nodig. Het Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’ moet
daarom in nauwe samenhang bekeken worden met de nieuw te maken regionale
samenwerkingsafspraken rondom inwoners met complexe problematiek. Aanvullend zou
de Participatieraad graag zien dat de inwoners en de wijken meer betrokken en
ondersteund worden, zodat er meer draagvlak gecreëerd wordt in de wijk om inwoners
met psychiatrische problemen op te vangen. Tot slot gaf de Participatieraad aan dat zij bij
de evaluatie en verantwoording niet alleen kwantitatieve gegevens willen zien maar ook
graag terugzien wat het effect van de activiteiten is geweest. Toegezegd is dat eind 2022
de uitvoering van dit plan geëvalueerd wordt met de Participatieraad.
Bijlagen
1.
2.
3.

Ontwerpraadsbesluit;
Concept Uitvoeringsplan ‘Thuis in een welkome wijk’;
Inventarisatie activiteiten ‘ambulantisering ggz’.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

drs. M.J.M. Meertens

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken

Nummer raadsvoorstel: DJ-1424093

Advies Raadscommissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2021

besluit:
1. Het Uitvoeringsplan 'Thuis in een welkome wijk' vast te stellen conform bijgevoegd
uitvoeringsplan.
2. Een structureel budget van € 77.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten
in het kader van ambulantisering geestelijke gezondheidszorg en om dit bedrag in 2022 en
2023 in te zetten voor de uitvoering van het plan onder 1.
3. Dit bedrag ten laste van de hiervoor in de conceptbegroting 2022 opgenomen prioriteit
te brengen en deze daarmee, vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2022, te
bestempelen tot harde prioriteit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2021.

De griffier,

De voorzitter,

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

mr. R.J.H. Vlecken

