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Onderwerp: Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo 
 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis nemen van de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo.  
2. De raad informeren. 
 
Doel 
Het college en de raad informeren over de resultaten, aandachtspunten en successen tot nu toe van 
het Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo Flevoland.  
 
Inleiding 
Bij het vaststellen van het “Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026” is toegezegd 
om de gemeenteraden over de voortgang te informeren. Met het document “Voortgang 
Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026” geven wij hier invulling aan. In het 
document staan zowel regionale als lokale ontwikkelingen. Dit is als bijlage toegevoegd. De informatie 
is van belang om zicht te houden op de transformatieopgave en beweging van Beschermd wonen 
naar beschermd thuis.  
 
Samenvatting 
De commissie Toekomst beschermd wonen, ook wel commissie Dannenberg genoemd, schetste in 
2015 een toekomstbeeld van een inclusieve samenleving voor kwetsbare mensen. Deze transformatie 
leidt tot minder instellingen voor beschermd wonen en tot meer zorg en ondersteuning in de eigen 
woonomgeving van inwoners. 
 
Vanuit de regio Flevoland is gewerkt aan het “Regionaal Kader Zorglandschap Wmo Flevoland 2020 – 
2026”. Dit kader is in 2020 door de raad vastgesteld. Dit kader vormt de basis voor de zorg en 
ondersteuning voor zeer kwetsbare inwoners met ernstige psychische problemen. 
 
Vanaf 2022 zijn gemeenten lokaal verantwoordelijk voor nieuwe cliënten uit hun eigen gemeente die 
behoefte hebben aan beschermd wonen. De gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2023 via een 
ingroeipad van tien jaar ook lokaal bijbehorende financiële middelen. De gemeenten in Flevoland 
kiezen ervoor om regionaal, samen de voorzieningen voor beschermd wonen te organiseren en te 
betalen. Dit gebeurt budgetneutraal. Voor de regionale samenwerking in het sociaal domein Flevoland 
blijft centrumgemeente Almere het aanspreekpunt.  
 
Het “Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026” is de concrete invulling van 
de hoofddoelen uit het Regionaal kader waarin is uitgewerkt wat nodig is om te komen tot een 
optimale woon- en zorgomgeving voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en 
alle betrokken partijen. Hieronder worden de hoofddoelen en de belangrijkste ontwikkelingen per 
hoofddoel benoemd.  
 
Doel 1: Versterking draagkracht en draagvlak wijken, zodat inwoners zich er welkom voelen 
Om kwetsbare inwoners een thuisgevoel te geven en om goed aan te sluiten bij bestaande 
maatschappelijke problemen, versterken we de draagkracht, het absorptievermogen en het draagvlak 
voor het opnemen van kwetsbare mensen in de wijken. We gaan stigmatisering en uitsluiting tegen en 
laten niet te veel concentratie ontstaan van kwetsbare inwoners in een wijk. 
 
 
 



 

 

Doel 2: Huisvesting en beschikbaarheid van voldoende woningen 
Om de uitstroom uit 24-uursvoorzieningen te versnellen en de instroom te beperken, is er voldoende 
passende en betaalbare huisvesting. We ontwikkelen tussenvoorzieningen en onderzoeken vormen 
van geclusterd wonen. We streven naar een meer evenwichtige spreiding van voorzieningen binnen 
Flevoland en maken afspraken over het gebruik van deze voorzieningen vanuit het oogpunt van 
solidariteit. 
 
Doel 3: Intensivering van een gedifferentieerd en gespreid aanbod van ambulante en 
(hoog)specialistische zorg en ondersteuning 
We bieden zorg en ondersteuning thuis aan (nabijheid) met de mogelijkheid tot flexibel op- en 
afschalen (maatwerk). We zoeken naar nieuwe vormen van (ambulante) hulpverlening (waar nodig 
ook buiten kantoortijden), waarbij de ondersteuning thuis intensiever kan zijn dan bij het bestaande 
aanbod.  
 
Doel 4: Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de omgeving 
In de afgelopen twee jaar hebben regiogemeenten samen met Windesheim onder andere trainingen 
georganiseerd voor ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen helpen onder anderen bij het 
toerusten van buurtbewoners op de komst van psychisch kwetsbare mensen en bij de begeleiding van 
kwetsbare inwoners bij de integratie in de wijk.  
 
Doel 5: Transformatie binnen de beschikbare budgetten 
We voeren de transformatie budgetneutraal uit binnen de kaders van de decentralisatie-uitkering en 
de begroting sociaal domein Flevoland.  
 
Uitdagingen 
Door het woningtekort stagneert de uitstroom uit voorzieningen. Door het toenemende 
personeelstekort ontstaan mogelijk knelpunten in de uitvoering.  
 
Gevolg/vervolg 
Eind 2022 ontvangt u opnieuw informatie over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma. 
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