
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 17

Onderwerp: Regiovisie beschermd wonen maatschappelijke opvang 2022-2032 Regio 
IJssel/Vecht, vast te stellen.

Datum: 16 november 2021

Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag

Decosnummer: 1359

Informant: Vincent Bergstra
v.bergstra@dalfsen.nl
(06) 36521398

Voorstel:
De Regiovisie beschermd wonen maatschappelijke opvang 2022-2032 Regio IJssel-Vecht vast te 
stellen. 



                                                                       

Inleiding: 
De Regiovisie die nu voor ligt is een aangepaste versie van het document dat de Raad op 18 
november 2020 ter informatie heeft ontvangen. De aanpassing is mede op basis van de aanvullende 
afspraken die het Rijk en de VNG in de Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) hebben gemaakt. Ook 
geeft de aangepaste versie van de Regiovisie beter weer waar de komende tijd aan gewerkt gaat 
worden. De Regiovisie is een visie op hoofdlijnen en is richtinggevend en agenderend. 

Nadere keuzes en uitwerking volgen stapsgewijs en in alle zorgvuldigheid. Dit raakt in directe zin het 
lokale plan Beschermd wonen wat in Dalfsen wordt uitgewerkt. Dit lokale plan zal aansluiten bij 
hetgeen er binnen de Regiovisie wordt nagestreefd en tevens aansluiten bij eerder uitgewerkte lokale 
plannen, waaronder het lokale Transformatieplan. 

Argumenten:
-Overeenkomstig het advies: ”Toekomst beschermd wonen”  van de commissie Dannenberg helpt de 
Regiovisie om te komen tot een inclusieve samenleving waarin iedere inwoner, ook met een 
psychische kwetsbaarheid mee kan doen. Deze sociale inclusie is de basis voor het realiseren van 
inclusief wonen: “Mensen die nu nog beschermd wonen, kunnen weer in hun eigen wijk of dorp 
wonen, zijn daar ‘beschermd thuis’ en maken deel uit van de samenleving.”  Bron: Rapport: Van 
Beschermd wonen naar beschermd thuis.

-De Regiovisie biedt gemeenten ruimte om op (sub- en boven) regionaal niveau samen te werken. 
Naast het gegeven dat regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen voor een kleine 
gemeente als Dalfsen voorlopig onmisbaar is. Is samenwerken op andere onderdelen slimmer, 
efficiënter en effectiever en daardoor kwalitatief beter en goedkoper.

-De Regiovisie biedt een eerste aanzet om de huidige historische financiële verdeling (over 
centrumgemeente) los te laten en te komen tot een objectieve verdeling (over alle gemeenten). 

Kanttekeningen en risico’s
Geen. .

Alternatieven:
Voor een kleinere gemeente als Dalfsen is het niet haalbaar alle vormen van beschermd wonen 
zelfstandig aan te bieden. Samenwerken is op dit onderdeel noodzakelijk. Een ander en beter 
alternatief dan stapsgewijs transformeren is momenteel niet voorhanden. 

Duurzaamheid:
De transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis, betekent dat er zo lokaal en thuis 
mogelijk naar oplossingen wordt gezocht die voorkomen dat iemand elders en verder weg beschermd 
gaat wonen. Dit betekent mogelijk een stimulering van de lokale werkgelegenheid en mogelijk zorgt dit 
ook voor minder reisbewegingen en hierdoor minder CO2 uitstoot.

Financiële consequenties:
Financieel gezien is er dekking binnen het programma Sociaal Domein, 7.6 WMO. 
De Regiovisie zorgt op dit moment niet voor een andere financiële situatie. Het geld wat ter dekking 
nodig is, is niet geoormerkt of gelabeld.

Communicatie:
Het Regiovisiedocument is op 18 november 2020 ter informatie aan het college van B&W en ook de 
gemeenteraad van de gemeente Dalfsen aangeboden. Bij de totstandkoming van de Regiovisie zijn 
vertegenwoordigers van participatieraden, zorgpartijen, woningbouwverenigingen en 
ervaringsdeskundigen betrokken.

Vervolg:
Door de Regiovisie vast te stellen wordt er gekozen voor een geleidelijke doordecentralisatie 
beschermd wonen waarbij er op onderdelen samenwerking plaatsvindt met de IJssel-Vecht 
gemeenten. Binnen de gemeente Dalfsen wordt een lokaal plan beschermd wonen opgesteld, deze 
wordt de gemeenteraad aangeboden.



                                                                       

Bijlagen:
1. De aangescherpte Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2032 

Regio IJssel-Vecht.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021, met nummer 1359,  
en het Advies Toekomst beschermd wonen van de commissie Dannenberg, 
en hetgeen beschreven in de Norm van Opdrachtgeverschap MO & BW,  

Besluit:

1. De Regiovisie beschermd wonen maatschappelijke opvang 2022-2032 Regio IJssel-Vecht, 
vast te stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 december 
2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             J. Leegwater MSc


