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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 13-mrt-23 

Vragensteller   ChristenUnie  - Mw. R. Lassche 

Agendapunt/onderwerp Lokaal plan Beschermd Thuis  

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  M. Zwijnenberg  

Contactgegevens  m.zwijnenberg@dalfsen.nl  

    06 - 40 88 2134 

 

 

1. Scheiding wonen/zorg. Welke gevolgen zijn er voor de financiële situatie van mensen met een 

WA-jong of bijstandsuitkering? Bv als gaat om eigen bijdrage CAK of voordeurdelers? Of als men nu 

bij ouders blijft wonen in bv een zorgwoning? 

Beschermd Thuis gaat uit van het leveren van zorg/begeleiding in eigen woonsituatie. Daarvoor 

wordt een eigen bijdrage van € 19,=/maand gevraagd. Voor inwoners die gebruik maken van 

Beschermd Wonen verandert er niets ten opzichte van de huidige werkwijze.  

2. Snel op- en afschalen wordt als voorwaarde genoemd. Bij snel opschalen ondersteuning: Wordt 

dit een vaste component in het tarief of moet dit speciaal worden aangevraagd? En zo ja, hoe snel 

kan dat? 

Het op – en afschalen hoeft niet speciaal te worden aangevraagd, maar is onderdeel van de 

tariefstelling.  

3. In- en uitstroom: er wordt gerekend met een doorstroom van vier jaar. Betekent dit dat ervan 

uit wordt gegaan dat alle bewoners die langer zware WMO zorg nodig hebben naar de WLZ zullen 

gaan? Zo ja, is er vanuit het rijk de garantie gegeven dat deze groep blijvend zal worden 

geïndiceerd voor de WLZ? 

Nee. 4 jaar is een gemiddelde; sommige inwoners zullen hier langer dan wel korter gebruik van 

maken. De insteek is dat de inwoner na max 2 jaar in staat is om zelfstandig of zoveel mogelijk 

zelfstandig woont met een (lichtere) vorm van ondersteuning vanuit WMO. Wanneer dit  doel niet te 

realiseren blijkt, dan is de keuze ofwel  een Beschermd Wonen – WMO ofwel een WLZ indicatie aan te 

vragen. Er is overigens geen garantie dat de WLZ indicatie afgegeven wordt.  

4.Hoe verhoudt zich de acties rond acceptatie in de buurt met de privacywetgeving? 

Er wordt altijd samen met de inwoner afgestemd wat er gedeeld wordt met buurt/wijk, en is dus 

ingestoken op maatwerk. Een voorbeeld is dat een inwoner het plezierig vindt bepaalde dingen met 

zijn wijk te delen, zodat buurtbewoners  evt. ondersteunend kunnen zijn.  
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5. Er staat bij aanbeveling 6 dat factoren voor een indicatie voor beschermd wonen of beschermd 

thuis nog niet bekend zijn. Maar die indicaties worden nu toch ook al afgegeven? En als ze er nog 

niet zijn, wanneer worden ze dan wel bekend? 

We positioneren Beschermd tussen ambulante begeleiding en Beschermd Wonen. De huidige kaders 

van Beschermd Wonen zijn bekend en veranderen in beginsel niet. Doel van Beschermd Thuis is dat 

instroom op Beschermd Wonen  waar mogelijk beperkt wordt. De wegingskaders van ambulante 

begeleiding en Beschermd Wonen bieden voldoende handvatten om een goede indicatie Beschermd 

Thuis af te geven.  

 


