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Naar aanleiding van de bespreking van de Woonvisie (oordeelsvormende raad d.d. 20 
september 2016) heeft de PvdA-fractie op 2 oktober 2016 twee vragen gesteld over 
'Beschermd wonen' (portefeuillehouder M. van Dongen).

Vooraf
De portefeuillehouder heeft tijdens de raadsvergadering het volgende aangegeven, 
zoals ook is terug te horen in de geluidsopname, vrij vertaald:

Beschermd wonen is een Wmo-voorziening en hoort als zodanig niet thuis in de 
Woonvisie. Als inwoners uit een beschermde woonvorm komen, moet er geschikte en 
betaalbare alternatieve huisvesting voor handen zijn. Deze ontwikkeling doet zich niet 
alleen voor bij de doelgroep van Beschermd wonen, maar bijvoorbeeld ook bij ouderen 
die te maken hebben met de afbouw van 'het' bejaardentehuis. Deze 
maatschappelijke ontwikkeling wordt echter wel benoemd in de Woonvisie; zie 
daarvoor het thema 'Extramuralisering van de zorg' (pagina 18 en 19 van de 
Woonvisie). De verwachting is dat er regionaal beleid gaat volgen, omdat er mogelijk 
financiële doordecentralisatie gaat volgen op het gebied van Beschermd wonen waar 
centrumgemeente Eindhoven tot op heden een regionale rol heeft.

De formele vragen van de PvdA staan hieronder, inclusief beantwoording die 
samenhangt met bovenstaande bestuurlijke toelichting tijdens de oordeelsvormende 
vergadering over de Woonvisie.

Vraag 1: Wat staat er in de maatschappelijke structuurvisie over het 
beschermd wonen?

Antwoord: Beschermd wonen staat niet opgenomen in de maatschappelijke 
structuurvisie. Beschermd wonen is namelijk het bieden van verblijf in een 
accommodatie van een dienstverlener met 24-uurs toezicht en begeleiding aan 
inwoners die door psychische en psychosociale problemen een therapeutische 
leefomgeving nodig hebben omdat ze niet zelfstandig kunnen wonen zonder de directe 
nabijheid van dit toezicht of ondersteuning.

Beschermd wonen is dus wonen met zorg. In de maatschappelijke structuurvisie staat 
op pagina 9 aangegeven dat wonen met zorg buiten de scope van deze visie valt.
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Vraag 2: Wat is de feitelijke situatie van het beschermd wonen, ofwel hoe is 
dat nu in de praktijk geregeld?

Antwoord: Beschermd wonen is door de decentralisatie van AWBZ-taken een Wmo- 
verantwoordelijkheid van gemeenten geworden per 1 januari 2015. In tegenstelling 
tot de gedecentraliseerde Wmo-verantwoordelijkheid 'Begeleiding' is het budget voor 
Beschermd wonen niet gealloceerd bij de gemeente Veldhoven maar bij Eindhoven, als 
centrumgemeente voor de 14 omliggende regiogemeenten. In overleg met de 
regiogemeenten geeft Eindhoven beleidsmatig vorm aan Beschermd wonen, waardoor 
de regiogemeenten hiervoor geen apart beleid ontwikkelen. Mogelijk gaat dit in de 
toekomst veranderen, omdat er een landelijke ontwikkeling gaande is die impliceert 
om op enig moment de gemeentelijke centrumconstructie los te laten.
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