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Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. Het regioplan Beschermd Wonen U16 vast te tellen als kader voor de samenwerking in de 

U16 rondom beschermd wonen voor de jaren 2023 tot en met 2028. 

2. In te stemmen de vrij besteedbare inkomsten, afkomstig van gemeente Utrecht, in te 

zetten voor lokaal maatwerk beschermd wonen. 

3. Zodra de definitieve bedragen vanuit de algemene uitkering en gemeente Utrecht bekend 

zijn de inkomsten en uitgaven op te nemen in een tussentijdse rapportage om de 

begroting hierop te wijzen.  

Publieks-

samenvatting 

Het Regioplan bevat kaders voor de 16 Utrechtse gemeenten om samen te blijven werken 
aan de ambitie omvat in de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
zoals die in 2017 door de 16 gemeenteraden is ondertekend. De transitie van Beschermd 
Wonen vraagt om meerjarige samenwerking tussen de IJ16 gemeenten. Door de invoering 
van het woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel vanaf 2024, verschuiven taken, 
verantwoordelijkheden en financiële middelen van de centrumgemeente Utrecht naar alle 
16 gemeenten. In het Regioplan maken we afspraken over de verdeling van de financiële 
middelen en zijn rollen en taken geconcretiseerd uitgewerkt in de 
samenwerkingsovereenkomst en in een uitvoeringsprogramma. De documenten hebben 
betrekking op de periode 2023-2028. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 1 maart 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 6 maart 

Behandelvoorstel Politieke Avond 9 maart, raadsvergadering 30 maart 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

22 februari 

2023 

Bijeenkomst Bijeenkomst over Beschermd wonen in de U16 

Dit betreft een bijeenkomst georganiseerd door de U16. 

9 februari 2023 Themabijeenkomst 

Presentatie 

Themabijeenkomst over doordecentralisatie Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang 

Op 9 februari heeft tijdens de Thema-avond een themabijeenkomst 

plaatsgevonden. 

25 januari 2022 Raadsinformatiebrief Informeren over proces decentralisatie beschermd wonen in U16 

Het college informeert de raad over het proces decentralisatie beschermd 

wonen in U16. 

mailto:aldewereld.a@woerden.nl
https://vimeo.com/801939411/e341b5a7e2
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2023/9-februari/20:00/Themabijeenkomst-Doordecentralisatie-Beschermd-Wonen-en-Maatschappelijke-Opvang
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2023/09-februari/20:00/Themabijeenkomst-Doordecentralisatie-Beschermd-Wonen-en-Maatschappelijke-Opvang/20230207-Presentatie-Thema-avond-Beschermd-Wonen-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22048767-Raadsinformatiebrief-Informeren-over-proces-decentralisatie-beschermd-wonen-in-U16.pdf
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15 september 

2021 

Raadsinformatiebijeen

komst 

Raadsinformatiebijeenkomst Utrecht-West 

Thema: hoe organiseren we met gemeenten in Utrecht passende zorg en 

ondersteuning voor jeugd en mensen in beschermd wonen? 

18 mei 2021 Raadsinformatiebrief Voortgang verdere decentralisatie beschermd wonen 

Het college informeert de raad over stand van zaken aangaande 

decentralisatie Beschermd Wonen 

20 december 

2017 

Raadsvergadering 

Raadsvoorstel 

Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 

Op 20 december 2017 heeft de raad een besluit genomen over de 

regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

binnen de U16. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente van de U16 de 

opvang willen gaan organiseren wanneer zij dat samen moeten gaan 

doen. 

11 november 

2015 

Rapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis 

Onderzoek van de commissie Dannenberg over de toekomst van het 

beschermd wonen. Het betreft de ontwikkeling van een visie, 

uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en gemeentelijke 

samenwerking.  

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Wmo Beschermd Wonen valt binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Landelijke norm van 

Opdrachtgeverschap 

Beschermd Wonen 

De gemeenten in de U16 hebben de verplichting de samenwerking en de financiële kaders 

voor de komende jaren vast te leggen. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Evenement/2021/09/15/Regio-Utrecht-West-Bijeenkomst-Jeugd-en-beschermd-wonen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Evenement/2021/09/15/Regio-Utrecht-West-Bijeenkomst-Jeugd-en-beschermd-wonen
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21017096-Raadsinformatiebrief-Voortgang-verdere-decentralisatie-Beschermd-Wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/30-november/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-debat
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00747-rv-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16-merged.pdf
https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2022-07-01

