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5 miljoen euro tekort, experts moeten orde op zaken stellen
LEEUWARDEN De Friese gemeenten komen over vorig jaar
samen bijna 5 miljoen euro tekort op de financiering van
beschermd wonen. Dit jaar dreigt eenzelfde strop.
GOOS BIES
De financiële tegenvaller komt bovenop de miljoenentekorten op
jeugdzorg, waar de gemeenten al mee kampen. Beschermd wonen
is een regeling voor mensen die door psychische of psychosociale
problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Een op te richten
regionaal expertiseteam moet voorkomen dat het tekort op
beschermd wonen de komende anderhalf jaar te ver oploopt.
Daarvoor willen de gemeenten samen zo’n zes ton uittrekken.
De verwachting was dat het aantal cliënten dat in een instelling
beschermd wonen krijgt, zou slinken, omdat er in 2018 ThuisPlus
als nieuw product is gelanceerd. Dat had moeten leiden tot een
kostenbesparing. In de praktijk is dat niet gebeurd. Eind 2017
kregen 1243 Friezen beschermd wonen in een instelling, een jaar
later was dat slechts met achttien cliënten geslonken tot 1225.
Intussen hebben wel 108 cliënten thuis een vorm van beschermd
wonen gekregen.
,,Een cliënt kost gemiddeld 55.000 euro per jaar”, verduidelijkt
Marieke van den Heuvel. Zij is regiocoördinator Wmo van Sociaal
Domein Fryslân, dat tot 2021 beschermd wonen voor alle Friese
gemeenten uitvoert.
Sociaal Domein Fryslân en de gemeentebesturen stellen vast dat
de wijkteams onvoldoende in staat zijn gebleken in te schatten wie
van deze zware, complexe doelgroep wel of niet in aanmerking
komt voor beschermd wonen. Een regionaal expertiseteam moet
die taak vanaf 1 juli overnemen. Dat team besluit of een cliënt een
indicatie krijgt voor beschermd wonen. Ook gaan de experts
herindicaties doen en inventariseren welke cliënten wel een
beschikking hebben gekregen, maar daar geen gebruik van
maken. Daarnaast worden met woningbouwcorporaties afspraken
over uitstroom gemaakt.
Vooral de gemeenten met grote plaatsen hebben te maken met
beschermd wonen. Opvallend is dat vanuit Súdwest-Fryslân de
instroom wel is afgenomen. ,,Die wijkteams hebben het heel goed
gedaan, ze zijn een voorbeeld voor anderen. Maar de gemeenten
hebben besloten een regionaal expertiseteam in te stellen”,
verklaart Van den Heuvel. In de gemeente Heerenveen krijgen

relatief de meeste mensen beschermd wonen: 18 op elke 10.000
inwoners.
Sociaal Domein Fryslân waarschuwde vorig jaar al voor een tekort
op beschermd wonen, maar van een heel andere orde. Maximaal
negen ton, werd toen voorspeld. In februari moest rekening
gehouden worden met een tekort van 2,8 tot 4 miljoen euro. Dat
blijkt nu 4,9 miljoen euro op een totaal van 62,4 miljoen aan
uitgaven. De strop wordt naar rato van inwoners over de
gemeenten verdeeld, oftewel 7,60 euro per inwoner.
De slechte prognoses waren een gevolg van data die niet op orde
waren. Zo bleek ook dat van 74 cliënten niet bekend is waar ze
wonen. Leeuwarden werkt aan opheldering.

