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1. U schrijft dat de lokale invulling anders vorm gegeven zou kunnen worden, kunt u de 

alternatieven schetsen? 

We hebben ervoor gekozen om het plan samen met de stakeholders vorm te geven. Alternatief kan 

zijn om een uitgewerkt plan te presenteren en op te leggen aan de aanbieders.  

2. Is het scheiden van zorg en wonen een wettelijke verplichting? 

Nee, dit is nog niet wettelijk verplicht. Het stapsgewijs scheiden wonen/zorg is door de Nederlandse 

overheid als  ontwikkeling op allerlei zorgterreinen breed ingezet (denk bijv. aan ouderenzorg)en ook 

vertaald in het regeerakkoord van 2021 - 2025.  

Beschermd Thuis  kan ook inhouden dat inwoners in hun eigen woning de nodige zorg en begeleiding 

ontvangen – het beginpunt van de vraag is dan ook hoe de huidige woonsituatie ondersteunend is tav 

de geboden zorg/begeleiding. 

3. De woningmarkt staat onder grote druk, we hebben te maken met een taakstelling voor 

statushouders, nu komen er met ingang van 2024 2 woningen bij die bestemd zijn voor de 

doelgroep Beschermd Thuis. Wat is het effect op het toewijzen van woningen aan mensen die niet 

tot een doelgroep behoren? Hoe wordt bepaald wie op enig moment als eerste een woning toe 

krijgt gewezen? 

Toewijzing van de beschikbare woningen is belegd bij de woningcorporaties, die daar een eigen 

wegingskader voor hebben. In de prestatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het percentage 

van toe te wijzen woningen. In de samenwerking met woningcorporatie en zorgaanbieders zal dit 

verder uitgewerkt worden.  

4.Met Beschermd Thuis komt er een laag met middelzware zorg tussen de lichtere vormen en de 

zware vormen van WMO. Is meegenomen wat de invloed is van de tekorten op de arbeidsmarkt op 

de kans van slagen van Beschermd Thuis? In deze specifieke situatie, het tekort aan ambtenaren en 

het tekort aan mensen in de zorg? 

Deze vraag is inhoudelijk groter dan de scoop van het Lokaal plan Beschermd Thuis. Met de komst 

van Beschermd Thuis wordt een verschuiving beoogd vanuit Beschermd Wonen, die per saldo niet 

meteen zal leiden tot hogere arbeidsinzet. Temeer omdat er mensen die nu op de wachtlijst 

Beschermd Wonen staan ook zorg/begeleiding ontvangen. 

De arbeidsmarkt staat inderdaad onder druk, op allerlei terreinen.  Waar samenwerking mogelijk is 

om ‘bemensing van zorg en begeleiding’ te realiseren, jagen we dit als gemeente aan. 
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5. U gaat uit van gemiddeld 6 personen die instromen per jaar en een uitstroom na 4 jaar. Waarop 

is dit gebaseerd en wat is het scenario als deze cijfers anders blijken te zijn? 

Gemeente Dalfsen heeft een extern bureau gevraagd hierop een analyse te maken.  

Er zijn echter factoren die van invloed zijn op deze cijfers: hoeveel uitstroom gaat er na 4 jaar vanuit 

Beschermd Thuis alsnog richting Beschermd Wonen? Wat gaan zorgaanbieders doen met hun 

gebouwen: omzetten naar Beschermd Wonen -WLZ? Blijven er dan nog genoeg plekken Beschermd 

Wonen - WMO over?  

Mocht in 2023 blijken dat er meer dan 6 personen per jaar instromen, dan zal dit terug te zien in  een 

toename van de kosten. Mocht blijken dat er meer aanbod nodig is, dan maken we gebruik van de 

mogelijkheden die er in de regio zijn. 

6. We zien in het overzicht van kosten en baten dat de kosten voor Beschermd wonen en 

Beschermd Thuis de komende jaren enorm stijgen. Kunt u deze kostenstijging duiden? 

Voorheen liep de bekostiging via de Centrumgemeente Zwolle. Vanaf 2024 loopt deze via de 

gemeentelijke begroting. De inwoners die nog onder de oude regeling vallen, faseren langzaam uit en 

nieuwe cliënten groeien langzaam in.  

Daarnaast zijn de kosten voor de centrale toegang voorheen door 8 gemeentes gedragen. Hiervan 

zijn er 5 gemeentes die deze toegang nu zelf organiseren en dus niet meer bijdragen.  

Het is nog onderwerp van studie/onderzoek of we de CT zelf kunnen/willen organiseren. Dit is op zn 

vroegst 2025.  

 

 


