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Inleiding  
Op Schouwen-Duiveland willen wij dat iedereen in onze samenleving de kans heeft om mee te doen. 
Momenteel is de gemeente Vlissingen als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Als centrumgemeente ontvangen 
zij de financiële middelen van uit het Rijk voor deze taken. Dit gaat in 2019 om ruim 45 miljoen euro voor 
beschermd wonen en om 6,7 miljoen euro voor de maatschappelijke opvang. Dit gaat veranderen. Het Rijk 
is voornemen om per 1 januari 2022 de middelen ‘door te decentraliseren’ naar iedere afzonderlijke 
gemeente. Daarnaast wordt in 2021 de Wet Langdurige Zorg (Wlz) opengesteld voor mensen die vanwege 
hun psychische problematiek blijvend op zorg zijn aangewezen. Het Rijk wil zo dat het aantrekkelijker wordt 
voor individuele gemeenten om in te zetten op preventie en meer samenhang te creëren in de 
ondersteuning.
De samenwerkende gemeenten binnen Zeeland hebben op deze veranderingen ingespeeld door samen 
binnen de bestaande regionale visie de opdracht te formuleren om te komen tot samenwerkingsafspraken 
rondom de taken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze transformatieopdracht ofwel 
toekomst- en versnellingsagenda heeft de titel ‘Bescherming en Opvang in Zeeland’. Uit deze agenda volgt 
een herdefiniëring van de regionale samenwerking. Doel van deze raadsbrief is om u mee te nemen in de 
ontwikkelingen met als uitgangspunt om u te informeren over de afspraken met betrekking op een Zeeuwse 
visie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. 

Kernboodschap
De versnellingsagenda vormt de basis waarmee we, samen met onze maatschappelijke partners, gaan 
werken aan de door doordecentralisatie van de middelen vanaf 1 januari 2022. Doel hierbij is om de juiste 
ondersteuning voor onze inwoners te blijven bieden. We delen hierbij met u de afspraken en houden u op 
de hoogte van het vervolg.

Consequenties
Over de precieze verdeling van de gelden na de doordecentralisatie is nog geen duidelijkheid. Er wordt nog 
gewerkt aan het definitieve verdeelmodel per centrumregio.

Communicatie
Deze raadsinformatiebrief zal ook ter kennisneming naar het adviesraad Sociaal Domein worden 
verzonden.

Vervolg
De raad wordt geïnformeerd bij het vervolg.
In ieder geval op het moment:
1. Wanneer de middelen definitief zijn door gedecentraliseerd. Hier volgt een nieuw moment voor de 

raad om de invulling van deze gelden te bepalen.
2. Dat de uitwerking van de versnellingsagenda vorm heeft gekregen. Deze uitwerking zal aan de 

verschillende raden worden voorgelegd.
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel
Secretaris

G.C.G.M. Rabelink
Burgemeester
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