Toelichting en beoordelingskader omzetting pgb naar ZIN

Voor het jaar 2022 biedt de centrumgemeente de mogelijkheid om pgb plekken beschermd wonen
om te zetten naar ZIN plekken beschermd wonen / begeleid wonen. In dit beoordelingskader
worden de criteria en systematiek voor het beoordelen van aanvragen voor omzetting pgb plekken
beschermd wonen naar ZIN plekken beschermd wonen / begeleid wonen beschreven. Zowel
bestaande als nieuwe zorgaanbieders beschermd wonen kunnen een subsidieaanvraag doen
voor deze omzetting.
Uitgangspunten bij beoordeling nieuwe jaarplekken 2022:
2. De omzetting van pgb plekken beschermd wonen naar ZIN plekken beschermd wonen
Aanleiding
Binnen de regio IJssel-Vecht is een relatief grote groep inwoners die hun beschermd wonen door
middel van een pgb inkopen bij pgb-aanbieders. De keuze van een cliënt voor een pgb heeft vaak
te maken met het ontbreken van een beschikbare gesubsidieerde plek beschermd wonen bij een
zorgaanbieder, in plaats van dat de cliënt een pgb het meest passend vindt. Er wordt dan dus
voor een pgb gekozen om op korte termijn toch de benodigde ondersteuning te ontvangen. Dit
betekent ook dat een aantal zorgaanbieders beschermd wonen middels een pgb leveren, terwijl zij
deze (ook) liever beschermd wonen in nature (ZIN) bieden met een subsidie.
Omzetting pgb naar ZIN
Middels deze regeling kan een pgb indicatie worden omgezet naar een ZIN indicatie als dit beter
is voor de betreffende cliënt. Zorgaanbieders kunnen, na overleg met de cliënt en na een
positieve beoordeling door de Centrale Toegang, een subsidieaanvraag indienen om in
aanmerking te komen voor omzetting pgb naar een gesubsidieerde ZIN plek. Dit geldt voor zowel
beschermd- als begeleid wonen plekken.
Voorwaarden
Voor het jaar 2022 kunnen maximaal 85 pgb plekken worden omgezet naar ZIN plekken. De pgb
plek wordt omgezet naar een structurele jaarplek. Dit houdt in wanneer de cliënt die van pgb naar
ZIN is omgezet en uitstroomt gedurende 2022, de plek beschikbaar komt voor een andere cliënt.
Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal aan te vragen omzettingsplekken per
zorgaanbieder.
Nieuwe zorgaanbieders
Ook aanbieders die nog niet van centrumgemeente Zwolle subsidie ontvangen voor beschermd
wonen kunnen een beroep doen op dit beoordelingskader. Bij aanbieders die via deze regeling
voor het eerst subsidie verleend krijgen voor beschermd wonen, wordt alvorens over wordt
gegaan tot beoordeling van de subsidieaanvraag, getoetst of de aanbieder voldoet aan de
gestelde subsidievoorwaarden voor het indienen van een aanvraag. Indien dit het geval is, wordt
de subsidieaanvraag afgewezen.
Aanvraag met plan van aanpak
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie voor omzetting pgb naar ZIN, vragen
aanbieders een subsidie aan met daarbij een plan van aanpak. In het plan van aanpak dient het
volgende te worden onderbouwd:
1. Motivatie voor omzetting pgb naar ZIN. In uw motivatie geeft u aan waarom de cliënt gebaat is
bij omzetting van pgb naar ZIN. Hierbij geldt de voorwaarde dat omzetting van pgb naar ZIN
voor de cliënt beter is, dit dient u aan te tonen;
2. Welke pgb plekken dienen te worden omgezet naar ZIN plekken; hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
a. Akkoord te zijn gegeven door de betreffende cliënt om een aanvraag in te dienen;
b. Positieve beoordeling door de Centrale Toegang;
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c.

Een geldige indicatie van de Centrale Toegang van de GGD te zijn voor begeleid- of
beschermd wonen voor – een deel van – het jaar 2022;
De betreffende cliëntnummers worden in een overzicht aangeleverd en toegevoegd aan het
plan van aanpak.
3. Op welke locatie en in welke gemeente(n) worden de pgb plekken omgezet naar ZIN plekken;
4. Aantonen hoe de zorgaanbieder ervoor zorgt dat de plekken uiterlijk 1 april 2022 zijn
omgezet.
Een aanvraag voor een omzetting is op voorhand geen garantie tot de omzetting, dat is
afhankelijk van hoeveel aanvragen er in totaal zijn voor de omzettingen in combinatie met de
score voor de aanvraag op basis van dit beoordelingskader. Let er op dat u de cliënt informeert
dat het kan zijn dat zij niet in aanmerking komen voor omzetting pgb naar ZIN.
Beoordeling
De plekken worden toegekend aan zorgaanbieders die de meeste punten toegekend krijgen, met
een minimum van 45 punten. Bij toekenning van de subsidieaanvragen worden de aanvragen met
de hoogste gescoorde puntenaantal als eerste gesubsidieerd, totdat het maximum van in totaal 85
plekken is bereikt. Wanneer de maximale 85 plekken niet worden gesubsidieerd, vervallen de
resterende plekken waarvoor geen aanvraag is gedaan.
Criteria
1. De aanvrager dient een plan van aanpak in waarin wordt onderbouwd
waarom de aanvrager pgb plekken wil omzetten naar ZIN plekken. In uw
motivatie geeft u aan waarom de cliënt gebaat is bij omzetting van pgb
naar ZIN. Hierbij geldt de voorwaarde dat omzetting van pgb naar ZIN
voor de cliënt beter is, dit dient u aan te tonen;
Deze onderbouwing wordt aangevuld met een overzicht van welke pgb
plekken dienen te worden omgezet naar ZIN plekken aan de hand van
cliëntnummers, in welke locatie/woonvorm en in welke gemeente.
2. De plekken worden omgezet in een gemeente met weinig ZIN
jaarplekken.

3. De aanvrager toont in het plan van aanpak aan hoe zij ervoor zorgt
dat de pgb plekken uiterlijk 1 april 2022 zijn omgezet naar ZIN plekken.
4. De aanvrager toont met voorbeelden aan dat ze deelnemen aan
bestaande constructieve en productieve ketensamenwerking met
andere beschermd wonen (en maatschappelijke opvang) aanbieders
binnen de Regio IJssel-Vecht.
5. De aanvrager toont – met voorbeelden - aan dat zij een bijdrage
levert aan de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.
6. De aanvrager wordt op het moment van het indienen van de
subsidieaanvraag al gesubsidieerd voor beschermd wonen in natura.
Een minimale subsidierelatie van drie jaar, leidt tot de maximale score.
Totaal maximale score

Maximale score
30

Hardenberg 20
Kampen 18
Steenwijkerland 18
Dalfsen 16
Zwartewaterland 14
Ommen 12
Staphorst 12
Zwolle 0
15
5

10
10

90

Toelichting op toepassing van de criteria
Hierboven staan de criteria beschreven die worden gehanteerd bij het beoordeling van de
subsidieaanvragen voor het omzetten van pgb plekken naar ZIN. Het voldoen aan een bepaald
criterium levert een aantal punten op.
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-

Voor criteria 1, 3, 4 en 5 geldt, naarmate beter voldaan wordt aan dit criterium worden
meer punten toegekend tot het maximale aantal te behalen punten voor dat criterium.
- Voor criteria 2 gelden de punten die staan benoemd per gemeente. Als in één
subsidieaanvraag wordt aangegeven dat in meerdere gemeenten plekken kunnen worden
omgezet, dan vindt de beoordeling van de subsidieaanvraag per gemeente plaatst.
- Voor criteria 6 geldt dat bij een minimale subsidierelatie van drie jaar het maximale aantal
van 10 punten wordt toegekend. Wanneer de subsidierelatie korter is dan drie jaar wordt
naar gradatie de punten toegekend. Een subsidierelatie korter dan één jaar, ontvangt
geen punten.
De aanvraag met het hoogste puntenaantal wordt als eerste gesubsidieerd. Aanvragen die minder
dan 45 punten scoren komen niet voor subsidiëring in aanmerking.
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