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HET IS EEN SLECHT IDEE OMDAT:

D I T  K A N  G E B E U R E N  D O O R  H E T
W O O N P L A A T S B E G I N S E L :

Valente wil het
woonplaatsbeginsel niet:
iedereen moet overal
toegang hebben tot zorg.

We zeker weten dat gemeenten
genoeg geld hebben om BW te
betalen, en ze dat ook gaan doen.
Het verdeelmodel moet
zorgvuldig worden ingevoerd:
eerst opbouwen, dan afbouwen.
Regionale samenwerking om
genoeg BW-plaatsen overeind te
houden is cruciaal: dit moet
wettelijk verplicht worden.

1,5 miljard gaat van 43
centrumgemeenten naar 342
gemeenten.
Het geld is niet geoormerkt en
hoeft dus niet aan BW te worden
besteed.

Variëteit in zorgaanbod neemt
af. De meeste gemeenten zijn
niet groot genoeg om zorg
overeind te houden; voor BW is
schaalgrootte nodig.
Burger heeft bewijslast en kan
van kastje naar de muur worden
gestuurd.
We leren niet van de lessen uit
het woonplaatsbeginsel jeugd.

Gemeente regelt – en betaalt –
alleen BW voor eígen burgers; ze
zet een hek om de gemeente.
Burger moet aantonen welke
gemeente voor hem
verantwoordelijk is.

DIT HOUDT HET IN

Het woonplaatsbeginsel Wmo
is er nu niet: mensen kunnen
nu overal Beschermd Wonen
(BW) aanvragen.

Doordecentralisatie bestaat uit 2 onderdelen:

Het bestaande model gaat
van historisch naar objectief,
én de verdeling wordt
versnipperd.

DIT HOUDT HET IN

DIT KAN ALLEEN ALS:

Valente is akkoord met
een objectief model,
maar níet met
versnippering.

DOORDECENTRALISATIE
BESCHERMD WONEN

www.valente.nl

Lees meer over
Valente en
doordecentralisatie .

Johan wil beschermd wonen in een andere gemeente dan waar
hij woont, want hij heeft adhd en een verslaving, waarvoor hij
specialistische zorg nodig heeft die zijn eigen gemeente niet
biedt. 

Op dit moment kan dit eenvoudig. Per 1-1-2024 moet 
hij zich melden bij de gemeente die zijn zorg wil 
betalen. Maar wat gebeurt er dan? 

Wie gaat ervoor zorgen dat Johan de juiste gemeente vindt 
die zijn zorg betaalt en levert? Zelf komt hij er vanwege zijn
beperking niet uit. Wie ondersteunt hem in het vinden van de
zorg die hij nodig heeft?

Lees ook het verhaal 
van Henk of Kimberley
over beschermd wonen.

http://www.valente.nl/
http://woonplaatsbeginsel-beschermd-wonen-nieuwe-horde-voor-hulp/
https://www.valente.nl/nieuws/verkiezingsverhaal-zet-meer-inkomsten-tegenover-zingeving/
https://www.valente.nl/nieuws/verkiezingsverhaal-investeer-in-begeleiding-van-jongeren-wij-moeten-het-stokje-overnemen/

