


Inhoud

•Van Beschermd wonen naar Beschermd Thuis
•Norm voor opdrachtgeverschap
•Regionale ambtelijke voorbereiding en 
bouwstenen
•Huidige zorglandschap: producten en enkele 
cijfers Renkum
•Lokale basisinfrastructuur van belang en 
verder versterken.











• Gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en opvang 
(artikel 1.2.1 Wmo)

• Colleges verplicht om samen te werken indien voor een 
doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Wmo nodig 
(artikel 2.6.1 Wmo)

• Regionale samenwerking is verplicht: Norm voor 
opdrachtgeverschap.

06/09/2021

Sinds de komst van de Wmo 2015…

Samen aan zet









Richtingen voor uitwerking

Samen aan zet

Onderwerp

Toegang Gezamenlijke toegang (kennisbundeling) met duidelijke verbinding en 
samenwerking lokale teams.

Contracte
ren

Samenwerken met betrouwbare aanbieders, in dialoog zijn en blijven, sturen 
op uitstroom regionale vangnet.

Financiën
Gezamenlijke afspraken over de bekostiging van het regionale vangnet, 
uitvoering en (opbouwen) weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen. 

Juridisch
Samenwerking met rechtspersoonlijkheid/kassiersfunctie, zo praktisch 
mogelijk. 



Tijdpad Raadsinformatiebrief

Samen aan zet

2021 Onderwerpen

Q1 Verkenning van te maken regionale bestuurlijke afspraken (afgerond)
Afronden dialoog (marktverkenningen) met zorgaanbieders (afgerond)
Gesprek met cliënten(vertegenwoordiging)/ ervaringsdeskundigen (afgerond)

Q2 Spiegelen van de afspraken aan de kaders vanuit het Rijk: Norm voor opdrachtgeverschap (afgerond)
Formuleren bestuurlijke opdrachten (afgerond)
Opstellen en reflectie op het concept bestuurlijk akkoord.
Regionale behandeling in het portefeuillehouders overleg Zorg.

Q3 – Q4 Collegebehandeling in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, 
Lingewaard, Duiven, Westervoort en Zevenaar. 
Raadsbehandeling in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard, 
Duiven, Westervoort en Zevenaar. 
Implementatie van de afspraken 
Kwartiermaker voor de start met de convenantafspraken met ingang van 1-1-2022.



Regionale voorbereiding 

We werken actueel aan de uitwerking aan visie en 
afspraken:

A. Eindbeeld
B. Convenant
C. Bestuurlijk akkoord 2021-2022 e.v. 

Incluis financiële inzet voor een vervolg op de ambulantisering, 
het realiseren van randvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan: 
voldoende uitstroomwoningen) en opbouw van de lokale 
basisinfra.

Samen aan zet





Zorgaanbod 

06/09/2021

• Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding
• Groepswonen met intensieve begeleiding
• Intramuraal Beschermd Wonen basis
• Intramuraal Beschermd Wonen intensief

• Bed & Break
• Logeren groep
• Afwezigheidsdag

Van licht/ beschermd thuis 
(boven) naar zwaar/ 
beschermd wonen (onder)

Het aanbod wordt regionaal 
gecontracteerd.

Samen aan zet



Aantal plekken Renkum
Tabel 1. Aantal personen met een BW-toewijzing totaal (ZIN + 
Pgb) 
Woongemee
nte jan-16 jan-18 jan-20 jan-21

Arnhem 714 693 597 353

Doesburg 3 4 4 2

Duiven 5 7 10 7

Lingewaard 62 69 63 49

Overbetuwe 35 49 47 45

Renkum 112 115 109 50

Rheden 148 152 181 123

Rijnwaarden 6 4 3 0

Rozendaal 0 0 2 0

Westervoort 33 42 28 20

Zevenaar 51 41 28 34

Totaal 1169 1172 1072 675

6 
extramuraal, 
44 
intramuraal

De uitname Wlz is gaande: de 
totale groep wordt kleiner.

Samen aan zet



 







Stappen Renkum

• Uitvoering toegang LVB 

Drie projecten lichten we er even uit:

• Zorgverbinder sinds 1 juni (voorheen Wijk GGZ’er).

• Samenwerking tussen arbeidsmarktregio en ggz, ter stimulering van activerend 
werk.

• Lokale woonafspraken met Vivare die uitstroom mogelijk te maken.

Samen aan zet
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