
Aanvraagformulier Startsubsidie voor Uitvoering regionaal plan 
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Deel A: Algemene gegevens 

1. Aanvragende gemeente 

1.a. Naam gemeente Hoogeveen 

1.b. Adres Raadhuisplein 24 

1 .c. Postcode/Plaats 7901 BW HOOGEVEEN 

1.d. Telefoonnummer 14 0528 

1.e. E-mailadres info@hoogeveen.nl 

2. Contactpersoon 

2.a. Naam contactpersoon Arthur Overgoor 

2.b. Functie contactpersoon beleidsadviseur sociaal domein 
Met betrekking tot de subsidie 

2.c. Telefoonnummer 0528-291467 

2.d. Emailadres a .overgoor@dewoldenhoogeveen.nl 

3. Bestuurlijk verantwoordelijke 

3.a. Naam Erwin Slomp 

3.b. Telefoonnummer 0528-291205 

3.c. Emailadres e.slomp@hoogeveen.nl 

4. Bankgegevens 

4.a. IBAN NL43BNGH0285004107 

BIC BNGHNL26 

4.b. Ten name van: Gemeente Hoogeveen 

te: Hoogeveen 

4.c. Bij betaling te vermelden KP 4068110000/54388100 Regionaal Plan BW 



kenmerk: 

5. Correspondentieadres t.b.v. financiële zaken 

5.a. Naam instelling/afdeling Gemeente Hoogeveen/Bedrijfsbureau Dienstverlening en Beleid 

5.b. E-mailadres t.b.v. ZonMw opbrengsten@dewoldenhoogeveen. n 1 

betaalspecificaties 

5.c. Adres/Postbus Postbus 20.000 

5.d. Postcode/Plaats 7900 PA HOOGEVEEN 

Deel B: Omschrijving 

1. Regio 
Op welke regio heeft de startsubsidie betrekking? 

De regio Assen gaat splitsen in twee regio's. Deze aanvraag heeft betrekking op de regio Zuidwest Drenthe 

(gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld) 

2. Aantal inwoners regio 
Hoeveel inwoners heeft deze regio? 

Deze regio heeft 132.684 inwoners per 1 januari 2019. 

3. Titel van uw project 
Geef in één regel een korte omschrijving van uw project. 

Uitvoering van het regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zuidwest Drenthe. 

4. Aanleiding 
Naar aanleiding van welke problematiek heeft u een startsubsidie nodig? 

De regio Zuidwest Drenthe wil een extra impuls geven aan de kanteling van beschermd wonen naar beschermd thuis 

in de geest van de commissie Dannenberg. Ze wil vooruitlopen op de gefaseerde doordecentralisatie van beschermd 

wonen. Daarom kiest de regio ervoor om zich af te splitsten van de regio Assen. 

Op de schaal van Zuidwest Drenthe is het mogelijk nauwer aan te sluiten op het lokale aanbod van wonen, welzijn, 

ondersteuning en zorg. Met de regionale woningcorporaties en zorgaanbieders is het mogelijk een breed aanbod te 

realiseren van woonvarianten in combinatie met (nieuwe) vormen van ondersteuning. Met de buurtteams, wijkteams en 

het Optimaal Leven Team is een infrastructuur aanwezig voor vroegsignalering, voor het snel op- en afschalen van de 

ondersteuning en zorg en voor het bieden van integrale levensbrede ondersteuning gericht op sociale inclusie, herstel 

en participatie. 

Samen met de gemeenten in Noord en Midden Drenthe (huidige regio Assen) is een concept Regioplan Beschermd 

Wonen opgesteld (zie bijlage). Dit plan moet vertaald worden in een implementatieplan voor Zuidwest Drenthe. Er 



moeten inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de latende regio, tussen de 

gemeenten in de nieuwe regio, met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnswerk in de regio en met organisaties 

van cliënten en naasten. Hiertoe moet een projectleider worden aangetrokken. 

5. Thema's 
Op welk(e) thema('s) heeft deze startsubsidie betrekking? 

1. IX! Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving 
2. IX! Lokale, regionale en landelijke samenwerking 
3. IX! Wonen 
4. IX! Vroegsignalering en schulden 
5. IX! Participatie, werk en inkomen 
6. IX!Toegang 
7. IX! Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 
8. IX! Continuïteit van zorg en ondersteuning 

Alle thema's worden uitgewerkt in het implementatieplan Zuidwest Drenthe en in samenwerkingsafspraken met 

stakeholders. 

6. Doel en beoogd resultaat startsubsidie 
Op welke manier sluit uw project aan bij het regionale uitvoeringsplan dat reeds is gemaakt? 

Welk doel en/of resultaat heeft u voor ogen met een startsubsidie binnen uw regio? 

Samen met de gemeenten in Noord en Midden Drenthe (voormalige regio Assen) is een concept Regioplan 

Beschermd Wonen opgesteld (zie bijlage). Dit plan moet vertaald worden in een implementatieplan voor Zuidwest 

Drenthe. Er moeten inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de latende regio, tussen 

de gemeenten in de nieuwe regio, met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnswerk in de regio en met 

organisaties van cliënten en naasten. Hiertoe moet een projectleider worden aangetrokken. 

7. Tijdsplanning 

a. Beoogde startdatum Maart 2020 

b. Beoogde einddatum December 2021 

C. Tijdpad Eerste opdracht aan de projectleider is een implementatieplan Zuidwest Drenthe op 

Geef een globale planning van te stellen. Deze is beschikbaar bij de aanvraag van de vervolgsubsidie in 2020. 

de activiteiten weer 

8. Overige opmerkingen 

Bijgevoegd Regioplan Beschermd Wonen is een eerste concept. Het plan wordt begin 2020 vastgesteld door de 

gemeenten in Zuidwest Drenthe en Noord en Midden Drenthe (huidige regio Assen). 



Deel C: Ondertekening bestuurlijk verantwoordelijke 

Met deze ondertekening gaat U akkoord met het indienen van een aanvraag voor een startsubsidie 
voor de Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor uw 
gemeente(n) en de daarbij behorende voorwaarden. 

Organisatie: Gemeente Hoogeveen 

Naam: E. Slomp 

Functie: wethouder 

Datum en plaats: 9 december 2019 

Handtekening: 




