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Ontwikkelingen Beschermd Wonen 
 

In de RIB37 van 20 mei 2021 en tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst van 15 september 2021 bent u 

geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). Het 

ging over de nieuwe financieringssystematiek met het oog op het nog vast te stellen objectief verdeelmodel en het 

Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2024. Eerder gaven we aan dat dit Regioplan in januari 2022 ter 

besluitvorming aan de gemeenteraden zou worden aangeboden. Maar doordat het Rijk het objectief verdeelmodel 

nog niet heeft gepubliceerd, is de planning voor het Regioplan U16 Beschermd Wonen aangepast. In deze RIB 

informeren wij u hierover. 

 

1. Stand van zaken regionale samenwerking 

Vanaf 2023 ontvangen de regiogemeenten budget voor inwoners die nieuw instromen in Beschermd Wonen. De 

centrumgemeente Utrecht behoudt het budget om de zorg voor de huidige cliënten te kunnen continueren.  

 

Adviesrapport Significant: zorgvuldige overgang gewenst 

Bureau Significant heeft op verzoek van de U16-gemeenten advies uitgebracht over de gewenste samenwerking 

op het gebied van Beschermd Wonen binnen de U16.  Alle betrokkenen zijn het erover eens dat een zorgvuldige 

overgang van verantwoordelijkheden naar de regiogemeenten gewenst is, met als belangrijk uitgangspunt: behoud 

van continuïteit en kwaliteit van zorg. 

 

Faire financiële afspraken in de U16 

Het rapport van Significant schetst voor 2023 en 2024 een intensieve samenwerking tussen de U16-gemeenten en 

een focus op faire financiële afspraken. Op dit moment is er te veel (financieel) onduidelijk voor de regiogemeenten 

om per 2023 de verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen over te nemen. De U16 gemeenten maken daarom 

met elkaar afspraken over de inhoudelijke, juridische en financiële samenwerking tot 2025. Op basis van de Norm 

voor Opdrachtgeverschap zijn we daar ook toe verplicht. De afspraken leggen we vast in het Regioplan. 
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2. Vernieuwde planning Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2024  

 

Besluitvorming U16 Regioplan Beschermd Wonen- zomer 2022  

Vóór het zomerreces leggen de U16-gemeenten het Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2024 aan hun raden 

voor. De raden worden dan gevraagd een besluit te nemen over de financiële samenwerkingsafspraken en de 

juridische samenwerkingsvorm. In de tussentijd werken de U16-gemeenten het advies van Significant uit in het 

Regioplan en worden de nieuwe raden voldoende geïnformeerd ter voorbereiding op de besluitvorming. 

 

Voorstel tot reserveren budget voor Beschermd Wonen – kadernota 2022 

Vanaf 2023 ontvangen de regiogemeenten via het gemeentefonds budget voor de instroom van nieuwe cliënten in 

Beschermd Wonen. Dat betekent dat vanaf 2023 iedere gemeente een eigen begroting heeft voor Beschermd 

Wonen. Vooruitlopend hierop nemen we bij de Kadernota 2023 een voorstel op om het budget Beschermd Wonen 

te reserveren. 

 

Informeren U16 Uitvoeringsagenda doordecentralisatie - najaar 2022 

Op basis van het Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2024 ontwikkelen de U16-gemeenten een 

Uitvoeringsagenda. In deze agenda wordt de samenwerking per 2023 nader uitgewerkt op onder andere de 

volgende thema’s: data en monitoring, de organisatie van de toegang en het zorglandschap. De uitvoeringsagenda 

wordt in het najaar van 2022 aan de raden van de U16-gemeenten ter informatie voorgelegd. 

 

------------------- 

 

Gemeente verlengt intentieverklaring LEADER met 

een jaar 
 

Op 1 februari 2021 heeft gemeente Stichtse Vecht de intentieverklaring LEADER Weidse Veenweiden 2015-2022 

ondertekend en daarmee de uitvoering van dit plattelandsprogramma met een jaar verlengd. Hierdoor kunnen 

initiatiefnemers in Stichtse Vecht ook in 2022 gebruik maken van LEADER-gelden bij de realisatie van hun ideeën 

ter bevordering van de plattelandseconomie.  

 

De LEADER-periode is gestart in 2015 en liep aanvankelijk tot en met 2020. Doordat de totstandkoming van een 

nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op Europees niveau, waar LEADER onderdeel van uitmaakt, 

vertraging heeft opgelopen is er een transitieperiode van twee jaar ingesteld (POP3+). Deze transitieperiode houdt 

in dat lidstaten in 2021 en 2022 door kunnen gaan met het huidige programma en daarvoor alvast gebruik kunnen 

maken van nieuw budget. Voor Stichtse Vecht betekent dit dat er in het LEADER-gebied Weidse Veenweiden ook 

in 2022 nieuwe projecten kunnen worden gesteund met Europese en provinciale financiële steun. 

 

Over LEADER 

LEADER is een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2022 (POP3) van de Europese Unie 

waarin een vitale, duurzame agrarische sector, de kwaliteit van natuur en milieu, en de leefbaarheid van het 

platteland centraal staan. Het Ministerie van Economische Zaken is de beheersautoriteit van het POP3. De 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het betaalorgaan. Nederland ontvangt voor de uitvoering van 

POP3 geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Vijf procent daarvan gaat naar 

LEADER. Het LEADER-geld wordt ingezet via de provincies. In de provincie Utrecht gebeurt dat als onderdeel van 

de Agenda Vitaal Platteland. 

------------------- 
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Stand van zaken Programma Groen Groeit Mee  
 

Begin 2021 bent u geïnformeerd over de start van programma Groen Groeit Mee (GGM). Via deze weg informeren 

wij u graag over de stand van zaken van het programma. 

 

Regio Utrecht behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa: veel mensen willen hier werken en wonen, 

mede door de groene leefomgeving. Tegelijkertijd zijn we ook de snelst groeiende regio van Nederland. Het is 

daarmee een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen de verdergaande verstedelijking en het bewaren 

en versterken van de kwaliteiten van het groenblauwe natuur- en recreatielandschap. 

 

In 2020 zijn we daarom gestart met het programma GGM. In GGM werken we met de Provincie Utrecht, de drie 

regio’s (U10, het Utrechtse deel van Foodvalley en Amersfoort) en vier waterschappen samen aan de realisatie 

van de groene opgaven. Doel van het programma is het in balans brengen van de verstedelijkingsopgaven 

(infrastructuur, woningbouw, werklocaties en energie) en de groene ontwikkeling van de regio. 

 

Stand van zaken en vervolg 

Het programma Groen Groeit Mee is opgedeeld in twee fasen: 

• Fase 1: de basis op orde (najaar 2020 – najaar 2021) 

• Fase 2: programmering van opgaven (vanaf 2022) 

 

Fase 1: de basis op orde 

Om ruimtelijk te kunnen programmeren is een helder overzicht nodig van opgaven en ambities die helpen om 

‘groen groeit mee’ concreet te maken. Afgelopen jaar zijn daarom de groenblauwe opgaven per deelgebied en een 

overzicht van mogelijke financiering en uitvoeringsinstrumentarium in beeld gebracht. 

 

De kosten van deze opgaven zijn fors. Daarom is tevens ingezet op de relatie met en de opzet van een lobby 

richting het Rijk. Zo is in het ‘Utrechts Aanbod, voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland’ gepleit voor een 

integrale benadering, waarin ook groene opgaven worden meegenomen met de groeiopgaven.  

 

Op 24 november 2021 is in het Bestuurlijk Overleg Verstedelijking Noordwest door het Rijk waardering 

uitgesproken over de aanpak van het programma GGM en de koppeling met de diverse 

verstedelijkingsstrategieën, waaronder die van onze regio. Daarnaast is het meegroeien van groen nu ook in het 

regeerakkoord opgenomen. Wij zijn blij met deze ondersteuning van het Rijk op de inhoud en zijn in gesprek over 

directe betrokkenheid van Het Rijk in de volgende fase. 

 

Als afronding van de eerste fase wordt deze maand een Groen Groeit Mee Pact (GGM-Pact) getekend door 

betrokken overheden en een aantal groene partnerorganisaties. Met ondertekening van het pact markeren partijen 

in feite de gedefinieerde opgaven en ambities en onderschrijven het belang van een gezamenlijke inspanning om 

te komen tot de realisatie ervan. Het pact is daarnaast een gezamenlijk middel in de lobby richting het Rijk. Met 

ondertekening van het GGM-Pact ontstaan nog geen juridische en financiële verplichtingen. 

 

Aan LTO en de agrarische collectieven is gevraagd of zij het GGM-Pact mede willen ondertekenen. Zij hebben 

aangegeven het pact niet te ondertekenen. LTO en de agrarische collectieven hebben een reactie op het pact 

gestuurd naar alle gemeenten in de provincie Utrecht. Uit de brief volgt dat de agrarische sector open staat voor 

samenwerking, maar dat zij op een aantal punten meer uitwerking wenst in het pact. Voor het programma GGM is 

het pact juist een afronding van de eerste fase van het programma en geeft het de basis voor een nadere 

uitwerking die is voorzien in de volgende fase van het programma. In de brief geven LTO en de agrarische 

collectieven aan dat zij graag in dialoog blijven met GGM en dat zij uitkijken naar het vervolg. 

 

Mede naar aanleiding van de reactie van LTO en de agrarische collectieven is vanuit onze gemeente, samen met 

de gemeenten uit Utrecht-West, een aantal tekstwijzigingen voorgesteld op het GGM-Pact. Daarin wordt benadrukt 

de uitwerking in integrale gebiedsprocessen in samenwerking met belanghebbenden (waaronder de agrarische 

sector) ter hand te nemen. Deze zijn doorgevoerd en maken dat vrijwel alle gemeenten het GGM-pact mede willen 
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ondertekenen. Dit ondertekenen is belangrijk voor de toekomstige samenwerking bij het realiseren van de groene 

opgaven in onze regio. 

 

Fase 2: programmeren van opgaven 

Met de totale opgaven in beeld is het nu noodzaak te bedenken hoe deze te realiseren en wat daarvoor nodig is. 

De tweede fase staat daarom in het teken van de ruimtelijke programmering van de opgaven en een hieraan 

gekoppelde financierings- en lobbystrategie. 

 

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat opgaven gebiedsgericht worden aangepakt omdat de bestuurlijke 

samenwerkingen en de landschappelijke en stedelijke context per deelgebied verschillend zijn. Ook sluiten we aan 

op lopende initiatieven (geen dingen dubbel doen) en verkennen we wat aanvullend nodig is. 

 

De gemeenten in de provincie Utrecht zien de noodzaak tot het betrekken van de agrarische sector in het 

programma GGM, aangezien veel gemeenten (waaronder Stichtse Vecht) een groot agrarisch areaal hebben. 

Daarom zetten we als Stichtse Vecht in op realisatie en programmering van het pact in integrale gebiedsprocessen 

waarin de grondeigenaren participeren. In deze gebiedsprocessen maken we een integrale afweging van het 

GGM-belang en alle andere belangen in het gebied. We sluiten bij de vormgeving van deze processen in gebieden 

aan op de uitwerking in gebiedsplannen van de gemeentelijke Omgevingsvisie en bestaande lokale 

samenwerkingen zoals het plattelandsoverleg. De agrarische sector zal hierbij nadrukkelijk worden betrokken. 

 

Samenhang met het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 

De gemeenteraden waren de voorbije maanden aan zet om in te stemmen met het Integraal Ruimtelijk Perspectief 

(IRP) van de U16. Met deze instemming ontstaat er lokaal commitment op een gezamenlijk en integraal ruimtelijk 

toekomstperspectief voor de regio Utrecht.  

 

De redeneerlijnen en ambities voor het thema Groen en Landschap in het IRP vormen het uitgangspunt voor onze 

inbreng in het programma GGM. Zo zijn de groen- en landschapsopgaven uit het IRP nagenoeg één op één 

overgenomen in de uitwerkingen van GGM. Het programma GGM is voor gemeenten een ‘vehikel’ om (een 

gedeelte van) dat wat in het IRP als toekomstperspectief is geformuleerd ook daadwerkelijk te realiseren. In het 

programma werken we immers samen met de provincie, waterschappen en andere groene partners. 

 

Tot slot 

Het programma GGM wordt gezien als een kansrijke inzet ten behoeve van behoud en versterking van onze 

groene regio. Via de U10 bestuurstafel Groen en Landschap worden bestuurlijke vertegenwoordigers van 

gemeenten regulier geïnformeerd over de voortgang en betrokken bij de uitwerking van de kaders en aanpak voor 

het vervolg. 

------------------- 

 


