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Kennisnemen van: 
De laatste stand van zaken over de plannen van de Friese gemeenten ten aanzien van de 
verdere decentralisatie van Beschermd Wonen per 2022. 

Beste raadsleden, 

Inleiding 
Door recente, landelijke ontwikkelingen, informeren wij u over de laatste stand van zaken 
over de plannen van de Friese gemeenten ten aanzien van de verdere decentralisatie van 
Beschermd Wonen per 2022. Begin december heeft u van ons een memo ontvangen over 
deze decentralisatie en deze memo is hierop een vervolg. 

Vertraging financieel verdeelmodel 
Op 18 december 2020 zijn wij middels een kamerbrief geïnformeerd over de laatste 
ontwikkelingen ten aanzien van de decentralisatie. Het financieel verdeelmodel is vertraagd 
en de invoering is nu vooralsnog vastgesteld op 1 januari 2023. Het verdeelmodel is 
verweven in het gemeentefonds. Over dit gemeentefonds vinden nog besprekingen plaats. 
Publicatie van het verdeelmodel is hierdoor nog niet mogelijk. 
De verwachting is dat in het lopende kwartaal de eerste berekeningen bekend gemaakt 
worden. 

De huidige situatie waarbij de centrumgemeente Leeuwarden verantwoordelijk is voor het 
budget Beschermd Wonen blijft hierdoor bestaan tot aan de verwachte doordecentralisatie 
per 1 januari 2023. 

Ondanks het uitblijven van financiële duidelijkheid adviseren het Rijk en de VNG ons om 
door te gaan met de inhoudelijke beweging van de doordecentralisatie zoals weergegeven in 
het concept regioplan. Het gaat hierbij om verdere ambulantisering en het inrichten van de 
norm voor opdrachtgeverschap. Het woonplaatsbeginsel voor Beschermd wonen zal 
ingevoerd worden per 1 januari 2023. 

Gevolgen 
De vertraging in deze decentralisatie heeft gevolgen voor het concept regioplan en inkoop 
Beschermd Wonen 2022. Wij zullen beide onderwerpen nader toelichten. 
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Regioplan 
In het portefeuille overleg van het Sociaal Domein Frvslán van 8 oktober 2020 hebben alle 
Friese gemeenten positief gereageerd op het concept regioplan en is de centrumgemeente 
Leeuwarden gevraagd het concept regioplan vast te stellen en aan de Staatssecretaris toe te 
zenden. Na vaststelling is dit concept regioplan ook daadwerkelijk verzonden. 

Omdat een aantal punten waaronder het financieel verdeelmodel nog niet duidelijk waren 
heeft de regio Frvslán een voorbehoud gemaakt op dit plan. Wij hebben u meegedeeld dat 
wanneer de inhoud, het proces en de financiën definitief duidelijk zijn, de gemeenteraden 
een definitief besluit kunnen nemen over het Regioplan. 

Door het ontbreken van financiële duidelijkheid kunnen wij het plan nog niet definitief aan u 
voorleggen ter besluitvorming. Wij hopen dat u rond de zomer kunt overgaan tot definitieve 
besluitvorming. 

Inkoop Beschermd Wonen 2022 
De huidige contractering Beschermd Wonen eindigt van rechtswege op 31 december 2021. 
Het is niet mogelijk om deze nog te verlengen. Sociaal Domein Frvslán werkt nauw samen 
met alle Friese gemeenten aan een nieuwe inkoop, die is gestart in het najaar van 2020. Het 
mandaat voor deze inkoop ligt bij de centrumgemeente Leeuwarden en baseert zich op de 
regiovisie 2018 die door alle individuele gemeenteraden is vastgesteld. Daarnaast zijn de 
landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de decentralisatie zoals ook verwoord in het 
concept regioplan, een bron van inspiratie in de beweging die wij in Frvslán willen maken. 

De inhoudelijke kaders van de visie van 2018 bieden voldoende ruimte om rekening te 
houden met de inhoudelijke ontwikkelingen waar we in de inkoop invulling aan moeten 
geven. 

Webinar 
Gezien de complexiteit van dit onderwerp hebben wij besloten tot het inzetten van een 
Webinar voor alle Friese gemeenteraden inclusief de Wmo adviesraden. Sociaal Domein 
Frvslán zal deze presentatie verzorgen. In afstemming met de griffie zal deze bijeenkomst 
gepland worden. 

Met vriendelijke groet, 


