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01. Opening en mededelingen
• Jan Holman bedankt Annemiek Hoekstra voor haar inzet van de afgelopen maanden.
• In het bestuurlijk overleg van 22 februari a.s. wordt een nieuw voorstel voor de tarieven 2018 gedaan.
Uitkomst is dat we tot maximaal 3% verhoging kunnen overgaan, het voorstel wordt zo snel mogelijk
naar de aanbieders verstuurd zodat de bestuurders tijdig geïnformeerd kunnen worden.
Indien gewenst kunnen de aanbieders tot die tijd declareren tegen de tarieven van 2017, er volgt dan
achteraf een afrekening.
• Tijdens het bestuurlijk overleg in december is tevens aan de gemeenten gevraagd om de instroom
beschermd wonen te analyseren. Het is niet mogelijk om voor 22 februari met een analyse te komen op
deze cijfers, terugkoppeling volgt in een later stadium.
02. Verslag bijeenkomst 25 januari, beschermd wonen
Het verslag wordt vastgesteld.
03. Presentatie opzet en organisatie pilot Beschermd Thuis (zie bijlage 01.1)
Naar aanleiding van de presentatie wordt het navolgende besproken:
• De notitie beschermd wonen zal over ongeveer 2 weken gereed zijn en gedeeld worden met de
aanbieders;
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De pilot wordt uitgevoerd door consulenten en klantmanagers van de gemeenten, maar er is zeker ook
een rol weggelegd voor de aanbieders.
Momenteel wordt gewerkt aan een betere samenwerking tussen de centrumgemeente en lokale
gemeente, m.n. door het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis.
Aandachtspunt is dat cliënten goed geïnformeerd moeten worden over deelname aan deze pilot. Zij
behouden hun huidige rechten, gedurende de pilot blijft hun indicatie beschermd wonen geldig. Indien
nodig kunnen zij bij terugval weer intramuraal gaan wonen.
Uitgezocht moet worden of een cliënt in een andere CAK bijdrage komt als hij overgaat naar
beschermd thuis. Dit kan van invloed zijn op de financiële situatie van de cliënt. De gemeente Haarlem
biedt bijvoorbeeld samen met de Sociale Dienst en Bijzondere Bijstand financiële ondersteuning in de
overgangsfase naar zelfstandig wonen.
Woningbouwcorporaties weten dat er extra woningen moeten komen voor deze doelgroepen (o.a.
door nieuwbouw). Op 22 februari a.s. wordt een pact ondertekend, daarin wordt o.a. het navolgende
afgesproken :
o Woningcorporaties zorgen voor meer woningen, dit wordt opgenomen in de prestatieplannen
tussen gemeenten en corporaties. Afspraak is wel dat gemeenten meer de regie pakken bij overlast
(voor omwonenden of bij schulden).
o Gemeenten gaan een grotere rol spelen bij de bemiddeling door het Transferpunt
Wethouders zijn akkoord met deze afspraken. Actie Jan Holman -> het Pact wordt doorgestuurd naar
de werkgroep (bijlage 01.2).
Uit gesprekken met zorgaanbieders is gebleken dat ongeveer 30% van de huidige cliënten kan
uitstromen naar zelfstandig wonen (150 plekken). Met de bevordering van deze doorstroom wordt in
eerste instantie de wachtlijst opgelost, doelstelling is niet om al in dit stadium plekken af te bouwen.
Naar verwachting is reductie van bedden de eerstkomende vijf jaar nog niet haalbaar.
Voorstel is om niet alleen cliënten die al een indicatie beschermd wonen hebben deel te laten nemen
aan deze pilot, maar ook nieuwe aanmeldingen hierin mee te nemen (50/50). Consulenten spelen
hierin een belangrijke rol, zij kunnen inschatten of cliënten die zich aanmelden voor beschermd wonen
hiervoor in aanmerking komen.
Het is waarschijnlijk niet haalbaar om dit jaar al vast te stellen wat de resultaten voor de cliënten zijn.
Voor aanbieders is het een voorwaarde dat er duidelijke afspraken over de financiering worden
gemaakt. Mogelijkheid zou zijn om het VPT te gebruiken, dit product staat al in de systemen. Er moet
dan wel rekening gehouden worden met de financiële situatie van een cliënt, kosten van wonen zijn
hier niet in opgenomen.
Voorstel is om cliënten die deelnemen aan de pilot vrij te stellen van de CAK bijdrage, met als
doelstelling dat zij hierdoor wat meer geld over houden. Voordelen zijn tijdswinst en het stimulans van
de cliënt om aan de pilot deel te nemen.

De pilot gaat binnenkort van start. Jim Ligthart en Marijn Korver gaan de werkgroep trekken, cliënten
kunnen via het Wmo Loket aangemeld worden (consulenten krijgen hiervoor nog instructie).

04. Presentatie 1e concept marktverkenning (zie bijlage 01.3)
Naar aanleiding van de presentatie wordt het navolgende besproken :
• Belangrijk is om de regionale voorzieningen in kaart te brengen.
In maart worden er sessies inzake de marktverkenning met aanbieders gepland. Verzoek aan alle
deelnemers is om via sboelhouwers@alkmaar.nl door te geven welke medewerkers voor deze
bijeenkomsten uitgenodigd kunnen worden.
Na de marktverkenning gaat het inkooptraject van start. Deze planning is nog niet definitief, het kan zijn
dat bestuurders ervoor kiezen om de aanbesteding een jaar uit te stellen.
Onderwerpen bestuurlijk overleg 22 februari a.s. :
- Tariefvoorstel
- Pilot Beschermd Thuis, bestuurders zullen vooral informatief meegenomen worden in de
ontwikkelingen (inclusief voorstel CAK bijdrage)
- Marktverkenning
04. Sluiting
Volgende vergadering : donderdag, 8 maart 10:15 uur

