
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE
Thema-avond
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 
een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 
onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit
formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 
plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 
verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 
raadsinformatiebrief.

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 
Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’. 

Portefeuillehouder
Mariëtte Pennarts

Opsteller
Anyck Aldewereld

Onderwerp
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Aanleiding
Eind 2022 wordt het Regioplan Beschermd Wonen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, 
evenals aan de andere gemeenteraden in de U16. Het plan stelt voor hoe de samenwerking rondom 
de doordecentralisatie van Beschermd Wonen er de komende jaren zal uitzien. Belangrijk daarbij is 
dat met ingang van 2024 de verantwoordelijkheden voor Beschermd Wonen (BW) geleidelijk 
verschuiven van centrumgemeente Utrecht naar de regiogemeenten. Elke gemeente ontvangt 
budget voor het organiseren van BW-zorg voor nieuwe cliënten. Gemeente Utrecht ontvangt het 
budget voor bestaande cliënten. Na een ingroeipad van 7 jaar, is het totale beschikbare U16-budget 
voor BW verdeeld over alle U16-gemeenten. Een themasessie geeft raadsleden de mogelijkheid 
uitgebreid te worden geïnformeerd over het Regioplan. 
 
Doel
Het informeren van de gemeenteraad zodat hij een weloverwogen besluit kan nemen over het 
Regioplan Beschermd Wonen dat naar verwachting eind 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Urgentie
Het is wenselijk dat de gemeenteraden in de U16 gelijktijdig een besluit nemen over het Regioplan. 
Het plan kan niet worden ingevoerd als deze niet door alle gemeenteraden is bekrachtigd. De 
gemeenteraden in de U16 wordt gevraagd voor het eind van dit jaar te besluiten over het Regioplan 
2023-2024. Een themasessie zal dan ook bij voorkeur in het najaar van 2022 plaatsvinden. 

Benodigde tijd 
1 uur

Opzet



AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE
Thema-avond
Presentatie door de regionale projectleider in Utrecht-West, in bijzijn van de portefeuillehouder en 
verantwoordelijk beleidsambtenaar. In de presentatie zal aandacht zijn voor:
- De ‘producten’ Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen;
- De doelstellingen van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en hoe we hier regionaal en 

op U16-niveau met elkaar samenwerken;
- De financiële afspraken voor de komende twee jaar;
- Het aanbod van voorzieningen in Woerden en in de regio Utrecht-West;
- Het besluitvormingsproces van het U16-regioplan en het convenant en het 

uitvoeringsprogramma die ter informatie worden meegestuurd.


