
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 februari 2018

Onderwerp : Regiovisie Opvang en Bescherming

Voorgestelde beslissing:

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
2. Akkoord te gaan met de uitwerking van de uitgangspunten, zoals beschreven in het plan van aanpak.

Aanleiding
In het voorjaar 2016 heeft de VNG het advies van de Commissie Dannenberg overgenomen. Kern van het 
advies is, dat het voor cliënten in Opvang en Bescherming mogelijk moet worden om een normaal leven te 
leiden, in een inclusieve samenleving. Cliënten met blijvende psychiatrische of psychische problematiek, 
waarvoor permanent toezicht noodzakelijk is, dient de Wet Langdurige Zorg te worden opengesteld. 
Daarnaast adviseert de Commissie ook dat de functie van de centrumgemeente verdwijnt en dat de 
(financiële) verantwoording, als onderdeel van de Wmo bij alle gemeenten komt te liggen.
De invoering van deze adviezen vraagt om een ingrijpende transformatie. Toewerken naar een inclusieve 
samenleving vraagt om een cultuuromslag in het denken over de wijze waarop deze inwoners onderdeel van 
de maatschappij uitmaken. Gemeenten hebben de opdracht gekregen op een gezamenlijk traject uit te lijnen 
om dit proces uit te kunnen voeren. De Regiovisie uitgangspunten en procesmatige aanpak is hier een 
onderdeel van.

Wat wordt met beslissing bereikt

 Cliënten in Opvang en Bescherming moeten, zo mogelijk, een normaal leven leiden, in een 
inclusieve samenleving. Door het vaststellen van de Regiovisie Opvang en Bescherming 
onderschrijven gemeenten de regionale samenwerking met als uitgangspunt: Samenwerking en 
uitvoering geven aan mensen, die passende en flexibele ondersteuning nodig hebben.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Dit voorstel is geheel in lijn met het advies van de commissie Dannenberg De commissie 
Dannenberg adviseert dat de functie van de centrumgemeente verdwijnt en dat de (financiële) 
verantwoordelijkheid voor Opvang en Bescherming als onderdeel van de Wmo2015 bij alle 
gemeenten komt te liggen.

2. De wijze van uitvoering wordt beschreven in plan van aanpak De doorcentralisatie vraagt om een 
aantal concrete opgaven, die in onderlinge samenwerking in de Achterhoek worden opgepakt. 
Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het programma Samenwerken in het Sociaal Domein in de 
Achterhoek. Hierbij moet duidelijk worden waar de lokale verantwoordelijkheid ligt en het belang van 
de regionale samenwerking. Het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen in de lokale infrastructuur, 
waaronder preventie, vroegsignalering, rol van wijkteams, ontschotte budgetten, voldoende 
passende huisvesting, borgen van uitstroom etc.

3. De raad moet de visie vaststellen

Kanttekeningen
a. Uitgangspunt is dat de Regiovisie in alle gemeenten ter besluitvorming worden gebracht.

Door het vaststellen van de Regiovisie Opvang en Bescherming onderschrijven gemeenten de 
regionale samenwerking met als uitgangspunt: samenwerking en uitvoering geven aan mensen, die 
passende en flexibele ondersteuning nodig hebben.

Kosten, baten, dekking

De invoeringsdatum van een nieuw verdeelsystematiek wordt naar verwachting later doorgevoerd dan 1-1-
2020. De uitvoering en plan van aanpak wordt binnen de bestaande budgetten uitgevoerd.



Uitvoering

Planning
Ter bespreking in de raadscommissie MO op 8 februari  2018
Besluitvorming in de raad van 22 februari 2018

Na besluitvorming zal het proces verder worden uitgelijn

Bijlage: Raadsmemo en Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


