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Inleiding: 
Eind 2015 heeft de Commissie Toekomst beschermd wonen het adviesrapport “Van beschermd 
wonen naar beschermd thuis” gepubliceerd. Dit advies geeft richting aan de beweging van beschermd 
wonen naar beschermd thuis waar gemeenten in Nederland, zo ook de gemeente Dalfsen, aan 
werken.  Kern van het advies is dat cliënten die in aanmerking komen voor beschermd wonen beter af 
zijn wanneer zij, dichtbij en in de eigen woning en/of leefomgeving hulp en ondersteuning ontvangen. 
De commissie stelt dat cliënten “zo thuis als mogelijk” zorg, hulp en ondersteuning dienen te 
ontvangen. Dit betekent minder vasthouden aan beschermd wonen in een intramurale setting en meer 
inzetten op nieuwe vormen (WMO producten) van ondersteuning in de thuissituatie. 

Deze andere manier van kijken en hulpverlenen vraagt van belanghebbenden in Dalfsen een andere 
manier van samenwerken en ook een klimaat waarin van elkaar geleerd wordt. Dit met als einddoel 
dat inwoners van Dalfsen beschermd wonen en beschermd thuis van goede kwaliteit ontvangen. 

In de huidige situatie ligt de gezamenlijke inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor 
beschermd wonen nog bij de regiogemeenten IJssel-Vecht. Deze verantwoordelijkheid verschuift 
stapsgewijs richting individuele gemeenten. Zo is de gemeente Dalfsen per 1 januari 2024 inhoudelijk 
en ook financieel verantwoordelijk voor nieuwe beschermd wonen en beschermd thuis cliënten uit de 
eigen gemeente. In het lokale plan meer uitleg over beschermd thuis en een advies voor het vervolg.

Argumenten:
Door in te stemmen met het lokaal plan borgt de gemeente Dalfsen:
- Dat betrokken partijen elkaar weten te vinden, van elkaar leren en onder regie van de gemeente 
deze gezamenlijke opgave aangaan.
- Dat de uitvoering van Beschermd Thuis een logisch vervolg is op de experimenten die de afgelopen 
twee jaar succesvol in Dalfsen hebben plaatsgevonden.
- Dat de uitvoering van Beschermd Thuis op logische wijze aansluit bij de (op dit moment) bekende 
werkzame factoren en aanbevelingen

Kanttekeningen en risico’s
Belangrijk om te weten is dat de gemeente Dalfsen dit onderdeel voor het eerst gaat uitvoeren. Dit 
maakt ook dat er een deel nog onzeker is. Er is een prognose opgesteld om te kunnen voorspellen 
wat er qua aantallen cliënten en ook qua financiën op ons afkomt. Enige onzekerheid blijft, ditzelfde 
geldt ook voor de uitvoering. Het product Beschermd Thuis is relatief nieuw, ook voor Dalfsen. 

Het grote woningtekort, ook in de gemeente Dalfsen is één de grote risico’s. De definitie Beschermd 
Thuis in Dalfsen houdt in dat wonen en zorg gescheiden zijn. Dit betekent dat de cliënt in een eigen 
woning en zijn eigen omgeving beschermd thuis ontvangt. 

Gevolgen
1a Beschermd Thuis maakt in Dalfsen geen kans door een gebrek aan geschikte woningen.
1b Onvoldoende kans om inwoners (slim) te spreiden over wijken. 
1c Onvoldoende woningen om passend toe te kunnen wijzen.

Voor het slagen van de beweging richting Beschermd Thuis zijn er woningen nodig. Mocht dit niet 
lukken kan het eventueel betekenen dat de definitie van het product Beschermd Thuis anders moet 
worden beschreven. Dus niet alleen vanuit een eigen woning, maar wellicht toch vormen waarbij 
wonen en zorg (tijdelijk) wordt geaccepteerd om erger te voorkomen en/of de inwoner/cliënt 
perspectief te kunnen bieden  

Alternatieven:
De lokale invulling van het plan zou anders vormgegeven kunnen worden. Er is echter gekozen voor 
deze ontwikkelrichting,  om zoveel mogelijk met partners uit het sociaal domein van onderaf te 



bouwen aan een goede lokale invulling.
De beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is landelijk ingezet.

Duurzaamheid:
Een goede uitwerking van genoemde aanbevelingen kan positieve gevolgen hebben voor sociale 
cohesie in buurt/wijk en kan een preventieve werking hebben in het sociaal domein.  

Financiële dekking:
De verwachting is dat de extra middelen die nodig zijn voor 2023 kunnen worden opgevangen uit het 
budget experiment Beschermd Thuis, beschikbaar gesteld in 2021.
Vanaf 2024 zijn de rijksbijdragen dekkend voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. 

Mochten er extra middelen nodig zijn om ontwikkelingen of onverwachte situaties te kunnen 
opvangen, dan worden deze via de reguliere P&C-cyclus aangevraagd.
Nadere uitwerking van de financiële effecten volgt bij de perspectiefnota.

Communicatie:
Relevante stakeholders hebben input geleverd, het plan is daarna nog voorgelegd en eventueel op 
onderdelen aangepast. De inhoud is akkoord.
Verdere actieve communicatie nu niet nodig.

Vervolg:
Via gebruikelijke bestuursrapportages informeren wij u over de voortgang / ontwikkelingen. Wanneer 
bijsturing op inhoud nodig blijkt, komen we hierop bij u terug.

Bijlagen:
Lokaal plan Beschermd Thuis

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023, nummer 1527;

overwegende dat gemeenten van 1 januari 2024 financieel verantwoordelijk worden gesteld voor 
cliënten Beschermd Wonen;

gelet op de transformatieopdracht Beschermd Thuis;

gezien de inhoudelijke gesprekken met stakeholders en partijen in het sociaal domein;

b e s l u i t :

Het Lokaal plan Beschermd Thuis vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 februari 
2023 .

De raad voornoemd,

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


