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Verordening Beschermd Wonen en Opvang
Bevoegde portefeuillehouder: Corine Verver-van Geesbergen

Fatale termijn:
De verordening dient per 1 april 2021 in te gaan.

Gevraagd besluit
1. De wijziging van de lokale Verordening Beschermd Wonen en Opvang met ingang van 1 april 2021, 
op basis van bijgevoegd wijzigingsbesluit, vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Eind 2020 heeft de Drechtraad besloten om vanaf 1 december 2020 voor alle maatwerkvoorzieningen 
Wmo, dus ook voor individuele begeleiding en dagbesteding, een eigen bijdrage in te voeren. De 
aanleiding hiervoor is de oplopende tekorten bij de maatwerkvoorzieningen Wmo. Hiertoe is de 
Regionale Verordening Maatwerkvoorzieningen Wmo aangepast.

Binnen Beschermd Wonen en Opvang worden op basis van de lokale verordening Beschermd Wonen 
en Opvang via Zorg in Natura en PGB's ook verschillende vormen van begeleiding en dagbesteding 
als maatwerkvoorziening Wmo aangeboden.

Om te voorkomen dat er in de uitvoeringspraktijk van Beschermd Wonen en Opvang een ongelijkheid 
ontstaat tussen maatwerkvoorzieningen met een eigen bijdrage en specifieke maatwerkvoorzieningen 
Beschermd Wonen en Opvang zonder eigen bijdrage wordt voorgesteld om de lokale Verordening 
Beschermd Wonen en Opvang aan te passen.

Voor cliënten met een lopende BW-indicatie wordt een overgangstermijn gehanteerd bij de invoering 
van de eigen bijdrage. De overgangstermijn houdt in dat cliënten met een lopende indicatie pas drie 
maanden na vaststelling van de wijziging van de lokale Verordening BW&O een eigen bijdrage gaan 
betalen. De betreffende cliënten worden hierover tijdig geïnformeerd.

Beoogd effect
Het gelijk trekken van de eigen bijdrage voor ambulante begeleiding binnen Beschermd Wonen in de 
lokale Verordening Beschermd Wonen en Opvang met de eigen bijdrage voor de Wmo 
Maatwerkvoorzieningen in de regionale Verordening Beschermd Wonen en Opvang.

Argumenten
1.1 We realiseren een gelijke eigen bijdrage voor de producten extramurale begeleiding (Beschermd 
Wonen en Opvang) en individuele begeleiding en dagbesteding (maatwerkvoorzieningen Wmo).

In de Drechtsteden bestaan twee verordeningen waarin de bekostiging van maatwerkvoorzieningen 
die onder de Wmo vallen, worden geregeld. Dit zijn de regionale verordening Wmo 
Maatwerkvoorzieningen Drechtsteden en de lokale verordening Beschermd Wonen en Opvang, 
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waarin de bekostiging van de specifieke intra- en extramurale maatwerkvoorzieningen Beschermd 
Wonen en Opvang vallen.

Binnen beide verordeningen wordt een product geïndiceerde begeleiding aangeboden. 

Binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo wordt dit product individuele begeleiding genoemd, binnen 
de verordening Beschermd Wonen en Opvang wordt gesproken over intra- en extramurale ambulante 
begeleiding. Voor individuele begeleiding wordt vanaf 1 december  2020 een eigen bijdrage van €19,- 
per maand gevraagd (het abonnementstarief). Voor soortgelijke arrangementen binnen Beschermd 
Wonen en Opvang is dit nog niet het geval. Dat is ook de reden waarom we dit nu in deze verordening 
aanpassen, het gelijk trekken van beide verordeningen op dezelfde productsoorten. Hiertoe moeten 
lokale raden een besluit nemen.

Kanttekeningen
--

Financiën
Gelet op de hoogte van de eigen bijdrage (€19,- per maand) en de doelgroep zal dit marginale 
financiële effecten hebben. 

Uitvoering
De wijziging wordt na vaststelling bekendgemaakt in het gemeenteblad op officiëlebekendmakingen.nl

Communicatie & participatie
De wijzigingsverordening wordt gepubliceerd.

Duurzaamheid & ecologie
--

ICT
--

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Wijzigingsbesluit Verordening BWenO.docx
2. Verordening BWenO - geconsolideerde versie met wijzigingen.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De wijziging van de lokale Verordening Beschermd Wonen en Opvang met ingang van 1 april 2021, op 
basis van bijgevoegd wijzigingsbesluit, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,
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Wijziging van de verordening 
beschermd wonen en opvang 
gemeente Papendrecht
De raad van Papendrecht,

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16-2-2021, kenmerk 2021-
0015324;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikelen 2.1.3, 2.1.4 en 2.6.6 Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015; 

besluit vast te stellen:

de volgende wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Papendrecht

Artikel I Wijzigingen verordening 

A
1. Artikel 1.1, eerste lid, onderdeel b komt te vervallen, onder verlettering van de onderdelen c tot 

en met g tot de onderdelen a tot en met f.
2. Het eerste lid, onderdeel d komt als volgt te luiden:

d. bijdrage: bijdrage in de kosten als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;
3. Er wordt een nieuw onderdeel g ingevoegd, luidende:

g. Crisisopvang: tijdelijke voltijd- of nachtopvang in een crisissituatie door een instelling;

B
Artikel 3.2, tweede lid, onderdeel a komt te vervallen, onder verlettering van de onderdelen b tot en 
met d tot de onderdelen a tot en met c.

C
Artikel 5.1 komt als volgt te luiden:
1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, met uitzondering van 

individuele begeleiding 4 maatschappelijke opvang (IB4 MO), 24-uursopvang en individuele 
begeleiding binnen de vrouwenopvang.

2. De bijdrage is gelijk aan het maximumbedrag uit de wet dan wel het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015.

D
Artikel 5.2 komt als volgt te luiden:
1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor de algemene voorziening crisisopvang.
2. De bijdrage voor crisisopvang wordt vastgesteld en geïnd door de instelling waar de cliënt 

verblijft.
3. De bijdrage voor crisisopvang bedraagt € 5,00 per nacht.
E
Artikel 8.2, eerste lid, onderdeel b komt als volgt te luiden:
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor een inschrijving en het aangaan overeenkomst met 

de derde.
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Artikel II Overgangsrecht 
Cliënten aan wie voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit de algemene voorziening 
crisisopvang is verstrekt, zijn de bijdrage verschuldigd vanaf drie maanden na inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit.

Artikel III Inwerkingtreding 
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met 1 april 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021.

De griffier, De voorzitter,

C.G.M. Bus A.J. Moerkerk


