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Kennisnemen van 
In de raadsinformatiebrief van 22 februari jl. bent u laatstelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de 
doordecentralisatie van beschermd wonen. Een belangrijk onderdeel van de doordecentralisatie is de invoering van het 
woonplaatsbeginsel en bijbehorende financiële verdeling. Hiermee gaat budget van centrumgemeenten over op 
regiogemeenten zodat zij verantwoordelijk worden voor nieuwe instroom van inwoners in beschermd wonen. De invoering 
van het woonplaatsbeginsel was voorzien voor 1 januari 2023, maar is door de Rijksoverheid tot nader order uitgesteld. 
Met deze brief informeren wij u over de vernieuwde planning. 
 
   
 
Inleiding 
De beweging: zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving, zorg zo thuis mogelijk  
Om psychisch kwetsbare inwoners meer volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij kan hulp het beste geboden 
worden vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk. Met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar lokale 
gemeenten, wil het Rijk gemeenten hiertoe beter in staat stellen. Ter voorbereiding op deze doordecentralisatie maken 
we binnen de U16 inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken rondom beschermd wonen. Deze afspraken 
worden vastgelegd in het U16 Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024 en in een bijbehorende uitvoeringsagenda.  
 
   
 
Kernboodschap 
Uitstel invoering woonplaatsbeginsel en vernieuwde planning  
Op 25 februari 2022 heeft staatssecretaris van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) laten weten de invoering van 
het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023 niet langer haalbaar te achten. Door de lange duur van de formatie van het 
nieuwe kabinet kon het wetsvoorstel niet op tijd worden ingediend. Ook merkt de staatssecretaris op dat er nog enkele 
aandachtspunten ter uitwerking voorliggen. Wel benadrukt hij dat het beleid gericht blijft op de geleidelijke transitie van 
beschermd wonen naar beschermd thuis. Mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen 
woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. In Oudewater werken wij actief mee aan deze 
beweging.  
 
   
 



Financiën 
Het uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel betekent dat beschermd wonen voorlopig een taak blijft van de 
centrumgemeenten. Andere gemeenten ontvangen nog geen budget voor de instroom van nieuwe cliënten die 
beschermd gaan wonen. Het budget voor beschermd wonen blijft in 2023 bij de centrumgemeente Utrecht. Evenwel zal 
de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis worden voortgezet. De U16 gemeenten staan achter deze 
inhoudelijke beweging en willen die zorginhoudelijk niet vertragen. We werken daarom samen aan afspraken hieromtrent 
in het U16 Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024.  
 
   
 
Vervolg 
Na het zomerreces 2022 ontvangen de raden van de U16 gemeenten voornoemd Regioplan. Ook zal er een 
informatiesessie plaatsvinden over beschermd wonen voor (nieuwe) gemeenteraadsleden in de regio Utrecht West. 
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