Toelichting en beoordelingskader nieuwe jaarplekken 2022

Voor het jaar 2022 biedt de centrumgemeente de mogelijkheid om nieuwe jaarplekken begeleid
wonen c.q. beschermd wonen aan te vragen. In dit beoordelingskader worden de criteria en
systematiek voor het beoordelen van nieuwe jaarplekken voor een meer gevarieerd
zorglandschap beschermd wonen beschreven. Zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders
beschermd wonen kunnen een subsidieaanvraag doen voor deze nieuwe jaarplaatsen.
Uitgangspunten bij beoordeling nieuwe jaarplekken 2022:
1. Vergroten variatie zorglandschap voor doelgroepen beschermd wonen
Aanleiding
Binnen de regio IJssel-Vecht dragen we zorg voor beschermd wonen aan inwoners die dat tijdelijk
nodig hebben. De ondersteuningsbehoefte van de inwoner staat centraal, het
ondersteuningsaanbod dient daarop aan te sluiten. Op dit moment zien we dat deze aansluiting
nog niet optimaal is, op basis van onder andere de analyse die begin 2021 is gemaakt van de
wachtlijst beschermd wonen. Enerzijds blijkt uit het aantal cliënten op de wachtlijst dat de omvang
van het huidige zorgaanbod beschermd wonen niet afdoende is (kwantitatief). Anderzijds mist er
voor specifieke doelgroepen (voldoende) specialistisch aanbod in onze regio (kwalitatief). Deze
combinatie maakt dat we in de regio een meer gedifferentieerd zorglandschap willen, zodat
cliënten beschermd wonen eerder en met meer passende ondersteuning worden geholpen.
Nieuwe plekken ten behoeve van de wachtlijst en vergroten doorstroom
In dit beoordelingskader gaat het om nieuwe plekken begeleid wonen, dus om plekken begeleid
wonen die nu nog niet op enige wijze in de regio IJssel-Vecht worden gesubsidieerd. Door in 2022
nieuwe plekken naast de reeds gesubsidieerde plekken te subsidiëren voor deze specifieke
doelgroepen, kan een deel van de cliënten die op de wachtlijst staan instromen. Ook maakt het
mogelijk dat een deel van de huidige cliënten een vervolgstap maken van een beschermd wonen
naar een begeleid wonen plek. Hiermee komt de gewenste doorstroom verder op gang en
ontstaat er ook meer ruimte voor instroom van cliënten die nu op de wachtlijst staan. De
subsidiering van deze specialistische plekken neemt echter niet de urgentie en noodzaak weg tot
het ontwikkelen van alternatieven voor beschermd wonen (tussenvoorzieningen) en beschermd
thuis. Beiden gaan hand in hand om te waarborgen dat de huidige cliënten met een indicatie
beschermd wonen de zorg krijgen die men nodig heeft én om de beweging van beschermd wonen
naar beschermd thuis verder invulling te geven.
Begeleid wonen plekken
In de beweging naar beschermd thuis willen we onder andere de beweging maken van zware
naar lichtere ondersteuning waar dat kan. Dat maakt dat we in dit beoordelingskader alleen
spreken over nieuwe plekken begeleid wonen en niet over nieuwe plekken beschermd wonen.
Aanvraag met plan van aanpak
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie voor nieuwe plekken begeleid wonen in 2022,
vragen aanbieders een subsidie aan met daarbij een plan van aanpak waarin wordt aangegeven
in welke locatie/woonvorm, in welke gemeente en voor welke doelgroep zij de nieuwe plekken
begeleid wonen willen aanbieden inclusief de verwachte zorgzwaarte. Daarbij moeten zij
aantonen dat zij binnen drie maanden na subsidieverlening deze plekken kunnen realiseren.
Wanneer na subsidieverlening blijkt dat de nieuwe plekken niet binnen drie maanden na
subsidieverlening gerealiseerd kunnen worden, wordt de verleningsbeschikking van de subsidie
gewijzigd en in het uiterste geval ingetrokken.
Indien een aanbieder subsidie wil aanvragen voor nieuwe plekken voor meerdere doelgroepen,
dan dient voor elke doelgroep een aparte aanvraag met een plan van aanpak te worden
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ingediend. Bij de beoordeling wordt voor elke doelgroep een aparte score bepaalt en
meegenomen in de rangorde, omdat de keuze van de doelgroep van invloed is op de score.
Als een aanbieder voor één bepaalde doelgroep extra plekken begeleid wonen wil realiseren op
meerdere locaties, dan kan dit in één subsidieaanvraag mits expliciet staat vermeld om hoeveel
plekken het op welke locatie gaat. Bij de beoordeling wordt voor elke locatie afzonderlijk een
score berekend, omdat de gemeente waarin deze plekken worden gerealiseerd van invloed is op
de score.
Nieuwe zorgaanbieders
Ook aanbieders die nog niet van centrumgemeente Zwolle subsidie ontvangen voor beschermd
wonen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering. 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.
Beoordeling
Middels deze regeling worden in totaal maximaal 30 nieuwe plekken begeleid wonen
gesubsidieerd, met daarbinnen een maximum van 20 nieuwe plekken per omschreven doelgroep
(m.u.v. ouder-kind plekken, daarvoor geldt een maximum van zes nieuwe plekken). Deze
doelgroepen staan nader omschreven in onderstaand beoordelingstabel.
De nieuwe plekken worden toegekend aan zorgaanbieders die de meeste punten toegekend
krijgen, met een minimum van 35 punten. Zorgaanbieders die qua ervaring met de betreffende
doelgroep in staat zijn om de benodigde kwalitatieve ondersteuning op korte termijn te bieden en
die de nieuwe plekken begeleid wonen gaan bieden in gemeenten waar tot dusver nog relatief
weinig beschermd- of begeleid wonen plekken zijn, scoren meer punten.
Criteria
1. De aanvrager toont in het plan van aanpak aan welke ervaring de
aanbieder heeft met het bieden van begeleiding aan deze doelgroep.
Langere ervaring met het bieden van begeleid wonen aan de doelgroep
waarvoor nieuwe plekken worden aangevraagd, leidt tot een hogere
score.
2. De aanvraag voor nieuwe plekken betreft de één of meerdere van de
volgende doelgroepen:
a. Cliënten met autisme van 18 t/m 27 jaar
b. Cliënten met verslavingsproblematiek en psychiatrische
problematiek (mogelijk nog ongediagnosticeerd), met
herstelperspectief
c. Plekken voor abstinente cliënten gericht op het vergroten van
de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt, deze dienen
als nazorg voor cliënten die hun behandeling hebben afgerond
d. Cliënten met zware gedragsproblematiek van 18 t/m 27 jaar
e. Ouder-kind plekken (met een maximum van 6 plekken)
f. Overige doelgroepen begeleid wonen
3. 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.
4. De aanvrager toont – met voorbeelden - aan dat zij een bijdrage
levert aan de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.
5. De plekken worden gecreëerd in een gemeente met weinig ZIN
jaarplekken.
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Hardenberg 20
Kampen 18
Steenwijkerland 18
Dalfsen 16
Zwartewaterland 14
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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

Ommen 12
Staphorst 12
Zwolle 0
10
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Toelichting op toepassing van de criteria
Hierboven staan de criteria beschreven die worden gehanteerd bij het beoordeling van de
subsidieaanvragen voor extra plekken begeleid wonen. Het voldoen aan een bepaald criterium
levert een aantal punten op.
- Voor criteria 1, 3 en 4 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 doelgroep. Per aanvraag kan
voor maximaal één doelgroep extra plekken worden aangevraagd. Als de omschreven
doelgroep in de aanvraag niet valt onder de doelgroepen a t/m e, valt de doelgroep onder
f.
- Voor criteria 5 gelden de punten die staan benoemd per gemeente. Als in één
subsidieaanvraag wordt aangegeven dat in meerdere gemeenten nieuwe plekken kunnen
worden gecreëerd, 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 voor
nieuwe jaarplekken die minder dan 35 punten scoren komen niet voor subsidiëring in aanmerking.
Indien op basis van de rangorde subsidie voor nieuwe begeleid wonen plekken wordt verleend en
een aanvraag daarbij gedeeltelijk het maximum aantal van 30 nieuwe begeleid wonen plekken
overschrijdt, dan wordt in overleg met de desbetreffende zorgaanbieder besproken of de
aanbieder minder plekken gesubsidieerd wil krijgen. Bijvoorbeeld: op basis van een rangorde van
de subsidieaanvragen op puntenaantal, ontvangen de twee aanbieders met het hoogste aantal
punten subsidie voor in totaal 25 nieuwe plekken begeleid wonen. De aanbieder die daarna de
meeste punten heeft, heeft tien nieuwe plekken begeleid wonen aangevraagd waardoor bij
verlening het maximum van 30 plekken begeleid wonen wordt overschreden. In dit geval gaat de
gemeente Zwolle met deze aanbieder in gesprek of deze bereid is vijf nieuwe plekken voor deze
doelgroep te creëren. Mocht dit niet haalbaar of wenselijk zijn, dan wordt de volledige aanvraag
afgewezen zodat het maximum van 30 nieuwe plekken begeleid wonen niet wordt overschreden
en vindt een gesprek plaats met de volgende aanbieder op de rangordelijst, totdat het maximum
van 30 nieuwe plekken is bereikt.
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