
 
 
 
 
Forum Samenleving 6 maart 2023 

Agendapunt: RV Doordecentralisatie beschermd wonen 

 

Dank voor de beantwoording van de vragen. Ik heb een klein aantal aanvullende vragen bij 
de beantwoording: 
 
Antwoord vraag 2: 
Met deze vraag wordt gedoeld op de kosten die Oudewaternaren met een indicatie BW (uit 
vraag 1 blijkt dat dit momenteel 6 personen zijn) hebben gemaakt  in relatie tot het budget 
dat Oudewater gaat krijgen van de Rijksoverheid, namelijk 700.000 in 2030.  

Antwoord: 
Utrecht werkt met een vierkantfinanciering. De tarieven voor de verschillende 
vormen van BW zijn daarbij als volgt: BW (specialistisch) €71.650,- BV €64.464 en BT 
€31.507. Op basis van de huidige tarieven zou Oudewater in 2030 dus voldoende 
budget hebben om de zorgkosten voor de inwoners in een BW-voorziening mee te 
dekken. Echter, dit zijn enkel de zorgkosten, hierin zijn niet de kosten meegerekend 
voor de zorginfrastructuur. Bovendien is het aannemelijk dat tarieven wijzigen indien 
individuele trajecten worden ingekocht. In de tweejaarlijkse evaluaties wordt 
gekeken naar de zorginkoop en welke scenario’s passend zijn. 

 
Antwoord bij vraag 3: 
Blijft het Stadsteam ook na de doordecentralisatie deze rol vervullen? Geeft het Stadsteam 
dan advies over de indicatie en stelt Utrecht deze vast? Ik begrijp nog niet helemaal dat de 
doordecentralisatie erop ziet dat de toegang bij Utrecht ligt, terwijl het Stadsteam de 
aanmelding ontvangt en onderzoek doet. Kan dat uitgelegd worden?  

Antwoord: 
Het geven van de beschikking is gekoppeld aan de inkoop. Omdat Utrecht als 
gastheergemeente inkoopt, nemen zij ook het formele besluit. In het leertraject 
toegang wordt geëvalueerd of dit ook voor de toekomst het meest logische model is 
en blijft. 
 

Antwoord bij vraag 4: 
Klopt het dat voor Oudewater hiervoor 180.000 per jaar is voorzien? Krijgt Oudewater ieder 
jaar 180.000 terug van Utrecht voor het lokale maatwerk?  Als de zorgkosten of bijvoorbeeld 
uitvoeringskosten hoger blijken uit te vallen, kan dit dan ten kosten van het budget dat 
bestemd is voor lokaal maatwerk? 

Antwoord: 
In het verleden is niet gebleken dat de zorgkosten het budget dat daarvoor 
gereserveerd is overschrijden. Als er aanleiding is om het budget voor zorgkosten op 
te hogen, dan worden daar op U16 niveau afspraken over gemaakt. In eerste 
instantie is er een buffer van 3% hiervoor beschikbaar. 


