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Voorgesteld besluit
1. “Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland” sluiten met woningcorporaties en zorgaanbieders in 
Flevoland gericht op goede huisvesting en ondersteuning van mensen met een zorgvraag. 
2. De raad informeren.

Inleiding
In 2020 startten de gemeenten in Flevoland samen met de woningcorporaties en de zorgaanbieders in 
onze regio met het landelijke actieprogramma “Weer Thuis”. Het doel hiervan is om binnen de regio 
Flevoland afspraken te maken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders over het 
verbeteren van de door- en uitstroom uit intramurale 24-uurs voorzieningen en passende 
ondersteuning in de thuissituatie. Na een intensief proces stelden wij met alle betrokken partijen het 
“Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland” (hierna: Bestuurlijk Akkoord) op. Op 24 juni 2021 stemden 
de bestuurders van het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD), onder toezegging van een aantal 
wijzigingen, in met het Bestuurlijk Akkoord. Vervolgens neemt ieder college van de gemeenten in 
Flevoland een besluit over het Bestuurlijk Akkoord. Via deze nota vindt besluitvorming plaats. 

Doelstelling
Goede huisvesting en passende ondersteuning van mensen met een zorgvraag. 

Beleidsreferentie
Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026.

Argumenten
1.1 Hiermee geven wij invulling aan het Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland
In het Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026 spreken wij de ambitie uit om 
inwoners met een kwetsbaarheid en/of ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving, 
een licht verstandelijke beperking en/of problemen door huiselijk geweld of kindermishandeling te 
ondersteunen. Het gaat hierbij om het bieden van een zo normaal mogelijke leefsituatie en zoveel 
mogelijk in hun eigen omgeving. Een goede woonsituatie en passende begeleiding is hierbij van 
belang. Het Bestuurlijk Akkoord geeft invulling aan deze ambitie. De doelgroepen die onder de 
afspraken in het Bestuurlijk Akkoord vallen zijn: 

 Mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen
 Mensen die uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
 Jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die uitstromen uit jeugdhulp (met verlengd verblijf)

1.2 Hiermee geven wij invulling aan hoofddoel 2 uit het Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo 
Flevoland
In het Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo Flevoland zijn vijf hoofddoelen opgenomen. 
Hoofddoel 2 gaat over huisvesting en beschikbaarheid van voldoende woningen. Binnen dit hoofddoel 
is het fundament “Voldoende passende en betaalbare huisvesting” opgenomen. Het komen tot een 
“Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis” is een van de acties die is opgenomen en invulling geeft aan het 
hoofddoel. Het uitgangspunt is dat mensen die uitstromen uit een 24-uursvoorziening terug gaan naar 
de gemeente van herkomst, tenzij dit echt geen passende oplossing is. Als de gemeente van 
herkomst onbekend is, dan vindt verdeling op basis van inwoneraantal plaats. Er worden afspraken 
gemaakt over regionale spreiding en de beoogde aantallen woningen die nodig zijn. Dit wordt 
vastgelegd in de lokale prestatieafspraken met woningcorporaties. 



1.3 Hiermee geven wij invulling aan hoofddoel 3 uit het Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo 
Flevoland
Dit gaat over een gedifferentieerd en passend aanbod van ondersteuning dat regionaal goed gespreid
is. De zorgaanbieders zetten zich in voor passende ondersteuning. Gemeenten zorgen via lokale en 
regionale inkoop dat de juiste ondersteuning beschikbaar is. Wij maken een start met de 
Uitstroomtafel. Bij de Uitstroomtafel werken gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders samen 
om samen met de inwoner de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame uitstroom uit 
Beschermd Wonen. Hierbij gaat het onder andere om passende huisvesting en ondersteuning. 

1.4 Samenwerking tussen partijen is noodzakelijk
Voor het verbeteren en versoepelen van de uitstroom uit 24-uurs voorzieningen is een goede 
samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk. Om de uitstroom van kwetsbare groepen als een 
gezamenlijke opgave aan te pakken, is het nodig om als gelijkwaardige partners afspraken te maken. 
Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders hebben ieder een specifieke rol en dragen vanuit 
die rol bij aan de afspraken. De volgende woningcorporaties ondertekenen het Bestuurlijk Akkoord: 
Mercatus, Woonpalet, Oost Flevoland Woondiensten, Patrimonium, Centrada, Goede Stede, De 
Alliantie en Ymere. De zorgaanbieders die het Bestuurlijk Akkoord ondertekenen zijn: Kwintes, Leger 
des Heils, Triade, Omega groep, Timon, Pi Groep, Iriszorg en Freeway zorg.  

2.1 Dit biedt inzicht in de ontwikkelingen in het Zorglandschap Wmo
Tijdens een regionale bijeenkomst voor raadsleden in oktober 2020 spraken wij af om de 
gemeenteraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het regionale en lokale 
Zorglandschap Wmo. Het sluiten van het Bestuurlijk Akkoord is een belangrijke stap en daarom van 
belang om de gemeenteraad over te informeren. 

Kanttekeningen
1.1 Dit Bestuurlijk Akkoord is een eerste stap in de samenwerking
Het was een complex proces om te komen tot het huidige Bestuurlijk Akkoord. De
samenwerkingspartners hebben verschillende belangen en opgaven, waardoor het niet eenvoudig is 
om tot een gedragen voorstel te komen. Dit Bestuurlijk Akkoord is een eerste stap in de 
samenwerking. De samenwerking moet leiden tot vertrouwen en uiteraard tot de juiste oplossingen 
voor de mensen waar het om gaat. Er moeten nog verschillende vraagstukken uitgewerkt worden. 
Denk hierbij aan het in kaart brengen van welke andere uitstroom er is en of die onder dit akkoord 
moet vallen, de invloed van de uitstroom op de draagkracht van een wijk en de ontwikkeling van 
indicatoren die laten zien of uitstroom geslaagd is. Deze uitwerking nemen wij in een 
volgende versie van het Bestuurlijk Akkoord op.  

1.2 Het Bestuurlijk Akkoord loopt tot 31 december 2022
Het Bestuurlijk Akkoord treedt in werking direct na ondertekening door partijen en eindigt op 31 
december 2022. Na evaluatie kan het Bestuurlijk Akkoord telkens met 2 jaar verlengd worden.  

1.3 Het opnemen van het aantal beschikbare woningen per gemeente is nog niet mogelijk
Spreiding op basis van terugkeer naar herkomstgemeente is de meest eerlijke en duidelijke 
manier om de uitstroom te verdelen. Het voorkomt dat gemeenten waar de uitstroom als gevolg van 
lokale voorzieningen en zorg groter is, ook zwaarder belast worden met de uitstroom. Het is echter 
nog niet mogelijk om in het Bestuurlijk Akkoord aantallen woningen per gemeente/woningcorporatie
op te nemen voor de doelgroep. Voor enkele gemeenten past de gewenste verdeling niet binnen hun 
huidige prestatieafspraken. De komende tijd onderzoeken deze gemeenten met de woningcorporaties 
of ze aan de aantallen kunnen voldoen en wat dit betekent voor hun lokale woningbouwopgave. Er 
vindt regionale afstemming plaats wanneer het wel mogelijk is om op basis van de gewenste verdeling 
de aantallen in lokale prestatieafspraken met woningcorporaties vast te leggen. Mercatus levert voor 
de doelgroep overigens wel haar bijdrage aan het beschikbaar stellen van woningen.  

Planning/Uitvoering
Na besluitvorming door de verschillende colleges, vindt ondertekening door alle partijen plaats. De 
burgemeester ondertekent het Bestuurlijk Akkoord. Rondom de ondertekening zal door de 
samenwerkende partijen gezamenlijk gecommuniceerd worden naar de inwoners en de achterban. 
Hiertoe wordt een communicatieplan uitgewerkt dat na de collegebesluiten beschikbaar wordt gesteld 
aan alle partijen.



Verder maken wij lokaal en regionaal een start met de acties die in het Bestuurlijk Akkoord zijn 
opgenomen en de vraagstukken die nog uitgewerkt moeten worden. Eind 2022 verwachten wij een 
bijgesteld Bestuurlijk Akkoord. 

Bijlagen
“Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland” 


