Wijzigingen in beleidsregels beschermd wonen 2018 ten opzichte van 2017
Art

Wijziging

Algemeen

Zorgplein is vervangen door Buurtplein.
Bij de inleiding is de verbondenheid met de verordening en beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning opgenomen.

Art 1 Begripsbepalingen

Toegevoegd is Buurtplein.

Art 2 Varianten van Beschermd Wonen

2.3 Toegevoegd is ‘Het gaat bij Beschermd Wonen om het bieden van

2.1 De doelgroep van Beschermd

noodzakelijk verblijf (onderdak) en begeleiding.

Wonen

Definities van woonkosten en woonzorg zijn toegevoegd.

2.2 Het beoogde resultaat van

De beschrijving van varianten Beschermd Wonen zijn aangepast aan die in het

Beschermd Wonen

inkoopdocument 2018. De subvarianten van Beschut en Beschermd zijn samen

2.3 Varianten van Beschermd Wonen

besproken.

2.4 Aanvullende ondersteuningsvormen

2.4 de term ‘extra’ is vervangen door ‘aanvullend’. Afwegingskader in opgenomen
in bijlage 2 en wordt nog aangeleverd.
In artikel 2.4 toegevoegd dat aanbieders geacht worden nauw samen te werken
met andere bij de cliënt betrokken hulpverleners.

Art 3 Melding en onderzoek

3.3 Beschrijving persoonlijk plan is verwijderd, aangezien dit in de wet al wordt

3.1 Melding

benoemd

3.2 Cliëntondersteuning

Voormalig Artikel 3.4 Onderzoek is daardoor 3.3. geworden. Daarnaast wordt

3.3 Persoonlijk plan

“Onderzoek” nu “Het Gesprek” genoemd.

3.4 Onderzoek

3.3 ‘de manier waarop hij de hoogte ervan kan berekenen’ is vervangen door ‘hoe

3.5 Medisch advies

de hoogte ervan door het CAK vastgesteld wordt en hoe de eigen bijdrage wordt
geïnd’.
Voormalige Artikel 3.5. “Medisch Advies” is Artikel 3.4. geworden. Daarnaast is
een opmerking over second opinion in artikel 3.4 Medisch advies toegevoegd.

Art 4 Toelating en toekenning

4.1 Toegevoegd: ‘Bij nieuwe cliënten kan het zijn dat de inhoud van de

4.1 Toekenning

beschikking pas definitief is, wanneer de startdatum en zorgaanbieder bekend

4.2 Duur van de indicatie

zijn.’

4.3 Wanneer Beschermd Wonen niet

‘Het gaat bij Beschermd Wonen om het bieden van noodzakelijk verblijf

direct beschikbaar is.

(onderdak) en begeleiding.’ is verplaatst naar artikel 2.

4.4 Tijdelijk verblijf in een andere regio

De informatie over de eigen bijdrage is verplaatst naar artikel 4.3.

4.5 Tijdelijke afwezigheid bij instelling

4.3 Toegevoegd is dat de kosten voor ondersteuning ter overbrugging door de
centrumgemeente worden betaald.
4.4 ‘Tijdelijk verblijf’ is verruimd van maximaal een half jaar naar maximaal een
jaar. Hiermee is de definitie gelijk getrokken aan die in de handreiking Landelijke
Toegang van de VNG.
4.5 Doorbetaling van de woonkosten bij tijdelijke afwezigheid is verruimd naar 12
weken.

Art 5 Wijze van verstrekking

5.2.1 Toegevoegd ‘Bij twijfel over de competenties ten aanzien van de
budgetvaardigheid van de budgethouder of diens vertegenwoordiger kan in alle
gevallen de vertegenwoordiger worden gevraagd na een aangegeven periode een
evaluatie/voortgangsverslag in te dienen’

5.2.2 Toegevoegd wat in ieder geval in het ondersteunings- en budgetplan moet
worden beschreven. De zin ‘Verder mag cliënt geen vast maandloon afspreken
met ondersteuners, dit uit oogpunt van maatwerk’ is vervangen door stuk over
‘betaling via facturatie is de standaard’.
5.2.4 Het kopje ‘wat niet vergoed kan worden uit het pgb' vervangen voor
‘spelregels pgb'. En daaraan toegevoegd: ‘eenmalige uitkering’ ‘kiezen voor een
ondersteuner met hoger tarief’ en ‘ondersteuning inkopen in het buitenland’
Art 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Jaartallen en ondertekening zijn aangepast

Bijlage 1

Bijlage 1 is toegevoegd. Hierin staan in een overzichtstabel alle vormen van
Beschermd Wonen en de mogelijke aanvullende ondersteuningsvarianten.

