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Datum 17 december 2019

Onderwerp
Aanvraag startsubsidie uitvoering regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Wij willen
Sociale inclusie van de doelgroep van beschermd wonen en van de doelgroep van maatschappelijke 
opvang (opvang van dak- en thuislozen). Dit houdt in dat deze mensen zoveel mogelijk in ‘gewone’ 
woningen en wijken – in hun eigen sociale omgeving - begeleid en ondersteund worden gericht op 
herstel en zelfredzaamheid.

Wij besluiten
1. In te stemmen met de subsidiebepalingen van ZonMw als ZonMw ons verzoek om een 

startsubsidie voor de uitvoering van het regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang in Zuidwest Drenthe honoreert.

Want
1. Het toerusten van de gemeenten in Zuidwest Drenthe voor het zelfstandig uitvoeren van 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het realiseren van de kanteling van 
beschermd wonen naar beschermd thuis vormen een majeur project dat vraagt om een 
stevige projectleiding. De ZonMw subsidie dekt de kosten van de projectleiding.

2. Als we de subsidievoorwaarden van ZonMw niet accepteren krijgen we geen subsidie en zullen 
de gemeenten in Zuidwest Drenthe de projectleiding zelf moeten financieren.

Maar
De subsidieaanvraag levert administratieve verplichtingen op in de zin van inhoudelijke en financiële 
verantwoording achteraf. Dit weegt echter niet op tegen de opbrengst van snel en adequaat 
uitvoering kunnen geven aan het regioplan.

Achtergrond
Eind 2015 heeft de Commissie Dannenberg in opdracht van de VNG advies uitgebracht over de 
toekomst van beschermd wonen. De commissie stelt sociale inclusie van mensen met psychische 
kwetsbaarheid centraal. Dit houdt in dat deze mensen zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en 
wijken – in hun eigen sociale omgeving - begeleid en ondersteund moeten worden gericht op herstel 
en zelfredzaamheid. Hiervoor is een stabiele woonplek in de wijk noodzakelijk met de mogelijkheid 
om hulp flexibel op en af te schalen. Dit vraagt om een breder arsenaal aan woonvarianten in 
combinatie met nieuwe vormen van ondersteuning.

Hiervoor wordt het budget voor beschermd wonen doorgedecentraliseerd van de 
centrumgemeenten naar alle gemeenten. De doordecentralisatie van de gelden voor beschermd 
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wonen vindt niet in één keer plaats, maar met een ingroeipad van 10 jaar (2022-2031). In 10 stappen 
wordt van een historisch verdeling over centrumgemeenten toegewerkt naar een objectieve 
verdeling over alle gemeenten.

We hebben besloten de huidige regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te 
splitsen in een regio Noord en Midden Drenthe en een regio Zuidwest Drenthe met ingang van 2022. 
De gemeenten in Zuidwest Drenthe zijn zo beter in staat de doordecentralisatie van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang vorm te geven. Op de schaal van Zuidwest Drenthe is het 
mogelijk nauwer aan te sluiten op het lokale aanbod van wonen, welzijn, ondersteuning en zorg.

Elke regio in Nederland moet uiterlijk eind 2019 een regionaal plan beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang hebben opgesteld. Ook voor de huidige regio Assen is een eerste concept 
opgesteld. Dit plan wordt in februari 2020 aan alle 9 colleges ter besluitvorming voorgelegd. Dit plan 
wordt verder uitgewerkt per nieuwe regio. De nadere uitwerking vindt voor ons dus plaats binnen de 
nieuwe regio Zuidwest Drenthe. 

In november 2019 heeft ZonMw een subsidieregeling opengesteld voor de uitvoering van de 
regionale plannen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er is een subsidiebedrag 
beschikbaar van € 80.000 per regio. Regio’s die al aan de slag willen met de uitvoering van het 
regioplan kunnen met een vereenvoudigde procedure een startimpuls aanvragen. De startimpuls 
betreft een startsubsidie van € 50.000 die geldt als voorschot op de totaal beschikbare € 80.000 per 
regio. De aanvraag voor de startsubsidie moest uiterlijk maandag 9 december jl. worden ingediend. 
De resterende €30.000 kunnen op een later tijdstip worden aangevraagd.

Assen heeft voor de uitvoering van het regioplan in Noord en Midden Drenthe startsubsidie 
aangevraagd en Hoogeveen voor de uitvoering van het plan in Zuidwest Drenthe. Met de 
startsubsidie willen we een projectleider bekostigen voor de vertaling van het regioplan in een 
implementatieplan voor Zuidwest Drenthe en voor het maken van inhoudelijke en financiële 
samenwerkingsafspraken met de latende regio, tussen de gemeenten in de nieuwe regio en met 
stakeholders.

Als de aangevraagde subsidie wordt gehonoreerd dienen we uiterlijk vrijdag 20 december a.s. 
akkoord te gaan met de subsidiebepalingen van ZonMw. Het betreft standaard subsidiebepalingen 
(https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/) die niet onderhandelbaar zijn.

De financiële gevolgen zijn 
Met de startsubsidie van ZonMw wordt een projectleider aangesteld voor Zuidwest Drenthe voor 
een periode van maximaal 24 maanden. Voor de nog te werven projectleider wordt uitgegaan van 
een uurtarief van maximaal € 110 ex BTW.
Bij de de aanvraag van de startsubsidie is het nog niet nodig de co-financiering van 40% geregeld te 
hebben. De co-financiering kan worden gerealiseerd door het kapitaliseren van de ambtelijke inzet 
van de 4 gemeenten.

Alternatieven
Een alternatief is om het projectleiderschap zelf in te vullen en/of zelf te financieren.

Bijlagen
1. Ingevuld en ondertekend ‘aanvraagformulier startsubsidie voor uitvoering regionaal plan 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ van ZonMw.
2. ‘Begroting beschermd thuis’ behorende bij het ‘aanvraagformulier startsubsidie voor 

uitvoering regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang’.
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