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INTRODUCTIE

Deze eerste en daardoor wat lange nieuwsbrief van het project Regionale samenwerking 
voor inwoners met complexe problematiek verschijnt elke 2 maanden en is bedoeld om alle 
betrokkenen en geïnteresseerden, zoals cliëntvertegenwoordigers, aanbieders van zorg, 
bestuurders en medewerkers van de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, periodiek te 
informeren over de voortgang van dit project.

Het project regelt voor de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten de doordecentralisatie 
en transformatie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGz 
preventie, inclusief de inkoop op deze drie onderdelen. Dit project sluit aan op de landelijke 
ontwikkeling rondom de decentralisatie van beschermd wonen en baseert zich op het regionale 
visiedocument van 2017. Het project is begin 2020 gestart en loopt tot 1 januari 2022. Per die 
datum moeten alle voorbereidende werkzaamheden van de projectgroep zijn afgerond. Deze 
werkzaamheden staan genoemd in het regionaal uitvoeringsplan. 

AANLEIDING TOT DIT PROJECT

De taken beschermd wonen (BW) en maatschappelijk opvang(MO), waaronder bemoeizorg & 
preventie, maken onderdeel uit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). In 
tegenstelling tot andere Wmo-taken verlopen de financiering en de uitvoering vooralsnog via – 
in ons geval – Venlo als centrumgemeente. De constructie van de centrumgemeenten komt voor 
het onderdeel BW te vervallen per 1 januari 2022 en voor MO per 1 januari 2026. Vanaf die data 
moeten de gemeenten die taken zelf uitvoeren en voor de bedrijfsvoering een andere regionale 
samenwerking afspreken.

WHAT’S NEW IN LIMBURG? 

Het uitvoeringsplan is een beschrijving hoe we komen tot samenwerking, een gedegen inkoop 
en hoe we vorm en inhoud geven aan de transformatie. 
Er is in de afgelopen periode op basis van onze bestaande visie al heel veel gebeurd om inclusie, 
dicht bij huis en extramuraal (de koers van de transformatie) concreet te maken. Te denken valt 
aan projecten als Het Herstelhuis in Venray (https://www.vvgi.nl/actueel/nieuws/herstelhuis-
venray/), het Zelfregiecentrum in Weert (https://weert.zelfregiecentrum.nl/) en de inmiddels 
opgerichte buurtcirkels in diverse gemeenten. Het zijn allemaal voorbeelden die inclusie, dicht bij 
huis en extramuraal als drijfveren hebben.  

Het ontbrak echter aan een heldere projectstructuur en een formele opdracht van de colleges 
aan de projectgroep.     
    

REGIONALE SAMENWERKING VOOR 
INWONERS MET COMPLEXE PROBLEMATIEK
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BC WMO 23 SEPTEMBER JL. 

De wethouders Wmo van de 14 gemeenten (samen vormen zij de Bestuurscommissie Wmo 
regionale taken) hebben op de bijeenkomst van 23 september jl. zowel het uitvoeringsplan 
als de verkenning naar de regionale samenwerking  besproken. Afgesproken is dat beide 
documenten rijp zijn om in oktober ’20 aan alle colleges ter besluitvorming voor te leggen.   

PROJECTORGANISATIE

LOKALE INFRASTRUCTUUR EN TOEGANG  

Inmiddels zijn de toegangsmedewerkers van de 14 gemeenten samen met de huidige BW 
consulenten van Venlo begonnen aan een leertraject om per 1 juli 2021 lokaal op BW te 
kunnen indiceren. Ook zullen zij met elkaar gaan uitvinden of het voor sommige gemeenten 
toch niet efficiënter is om dit bovenlokaal te doen. 
 
Een belangrijk onderdeel in dit leertraject is de casusregie bij complexe problematiek. 
Het is duidelijk dat de doelgroep die gebruik maakt van BW en/of MO door de vaak complexe 
problematiek een intensievere aanpak vergt dan een reguliere Wmo of Jeugdzorg cliënt. 

Parallel aan dit leertraject loopt het onderzoek naar de lokale infrastructuur.
Het doel van dit onderzoek is om met elkaar vast te stellen aan welke basisvoorwaarden elke 
gemeenten moet voldoen om de doelgroep BW en MO zo lang mogelijke in hun eigen omgeving 
(gemeente) te houden kunnen blijven en er – na een eventuele intramurale periode – weer 
te laten terugkeren. Deze voorwaarden gaan van het opbouwen van lokale kennis van GGZ 
problematiek tot het maken van afspraken met woningbouwcorporaties om woonvoorzieningen 
te creëren. 

Meer informatie bij: Elleke Raedts (elleke.raedts@venray.nl) en Jaimie Kok (j.kok@venlo.nl )  

Opdrachtgever zijn de 14 wethouders
WMO regionale taken Opdr.

Opdrachtnemer is de projectgroep:
Selaine Soons / Annelies Smits / Saskia Doek / Tom Houben 

Elleke Raedts / Daniëlle van Bilzen / Karien Koopmans en Maarten Hebels
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DIENSTVERLENING ALS OPMAAT NAAR EEN SCHERPE INKOOP

De werkgroep Dienstverlening, waaraan de beleidsadviseurs van de 14 gemeenten deelnemen, 
zorgt ervoor dat de eisen die we vanuit onze visie aan dienstverleners BW en MO stellen ook 
scherp geformuleerd worden zodat de MGR (ook nu al onze regionale inkooporganisatie) het 
formele inkooptraject kan starten. 

Op 14 oktober a.s. vindt er een eerste bijeenkomst (marktconsultatie) plaats met alle 
dienstverleners. Op die bijeenkomst zal de projectgroep toelichten wat wij vanuit onze visie op 
de doelgroep aan eisen stellen. Wij hopen op een boeiend gesprek met de marktpartijen.

Meer informatie bij Daniëlle van Bilzen (daniellevanbilzen@roermond.nl) en Karien Koopmans 
(k.koopmans@gemeentemaasgouw.nl)  

INKOPEN OP BW MO EN B&P     

De inkopers en juristen van de MGR Sociaal Domein Noord-Limburg zijn al druk bezig 
om de inkoopdocumenten, die in februari 2021 worden gepubliceerd, klaar te maken. Zij 
scherpen de eisen aan die door de beleidsadviseurs worden verwoord zodat de aanbieders 
duidelijkheid krijgen over bekostiging, contractmanagement, toegangsmanagement en 
leveranciersmanagement. 

Meer informatie bij Selaine Soons (s.soons@venlo.nl)  

REGIONALE SAMENWERKING

Inmiddels is er een voorstel gemaakt om de regionale samenwerking uit te werken. Voor het 
einde van het jaar wordt door het ministerie bekend gemaakt of de decentralisatie doorgaat 
en onder welke (financiële) voorwaarden. Binnen deze werkgroep worden de consequenties 
van deze publicatie in kaart gebracht en wordt er een nieuw samenwerkingsmodel uitgewerkt. 
We spreken daarnaast af hoe we omgaan met bijvoorbeeld relatiemanagement, monitoring en 
financiën.  

Deze uitwerking waarbij transparantie, communicatie en zeggenschap belangrijke 
kernwaarden zijn, zal in april 2021 door de gemeenteraden moeten worden bekrachtigd.
Meer informatie bij : Tom Houben (t.houben@venlo.nl) en Saskia Doek (s.doek@weert.nl)  
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IDEEËN EN INFORMATIE?  

Wanneer je vanuit jouw organisatie en jouw praktijk ideeën of suggesties hebt dan horen of 
lezen we dat graag. Ook initiatieven die jullie inmiddels zijn gestart om de mensen die gebruik 
maken van BW of MO nog beter te ondersteunen, leren we graag kennen. Wij willen met dit 
project en deze nieuwsbrief een platform zijn waarop al die ideeën en initiatieven een plek 
krijgen.  

Groet

Elleke Raedts, Annelies Smits, Selaine Soons, Tom Houben, Saskia Doek, Daniëlle van Bilzen, 
Karien Koopmans en Maarten Hebels  


