Aanpassingen in beleidsregels beschermd wonen ten opzichte van 2016
Algemeen:
De toelichting is samengevoegd met de artikelen. De artikelen zijn meer beschrijvend en minder puntsgewijs.
Volgorde van artikelen is gewijzigd en zo mogelijk zijn ze samengevoegd om het geheel meer samenhangend te maken.
Art
Art 1 Begripsbepalingen

Was
Art 1Begripsbepalingen

Art 2 Varianten van Beschermd
Wonen
2.1 De doelgroep van
Beschermd Wonen
2.2 Het beoogde resultaat van
Beschermd Wonen
2.3 Varianten van Beschermd
Wonen
2.4 Aanvullende
ondersteuningsmogelijkheden
Art 3 Melding en onderzoek
3.1 melding
3.2 cliëntondersteuning
3.3 persoonlijk plan

Art. 8 Toelatingscriteria BW
Art 11, lid 4
zorgzwaartepakketten en
bijlage 1 cliëntprofielen

Art 2 melding hulpvraag
Art 3 cliënt ondersteuning
Art 4 persoonlijk plan
Art 6 Onderzoek

Wijziging
Toegevoegd: Gesprek, Zorg- en budgetplan
Aangepast: Centrumgemeente en
Vervangen: wijkconsulent door consulent van de regiogemeente
Verwijderd: Achterhoekse gemeenten, beschermd wonen (staat al in de wet),
vertegenwoordiger (staat al in de wet), volledig pakket thuis (in verband met
inkoop niet meer van toepassing), overbruggingszorg (beschreven in het
bijbehorende art), psychisch, psychosociaal, sectorvreemde instelling (niet
meer van toepassing)
De toelatingscriteria moeten in de Verordening worden vastgesteld. Wel is
een doelgroepbeschrijving in de beleidsregels opgenomen.
Met de nieuwe inkoop worden per 1 januari 2017 nieuwe producten voor
Beschermd Wonen geïntroduceerd. Deze staan hier beschreven zodat
duidelijk is wat onder Beschermd Wonen wordt verstaan. Inclusief de
aanvullende ondersteuningsmogelijkheden.

3.1 voormalig artikel 2 is aangevuld met een opmerking over landelijke
toegankelijkheid uit art 9 met verwijzing naar Convenant VNG Landelijke
toegankelijkheid.
3.2 meer algemeen beschreven dat cliënten bij hun eigen gemeente terecht

3.4 onderzoek
3.5 Medisch advies

Art 7 advisering
Art 9 toegang in relatie tot
regiobinding

Art 4 Toelating en toekenning
4.1 Toekenning
4.2 Duur van de indicatie
4.3 Wanneer Beschermd
Wonen niet direct beschikbaar
is.
4.4 Tijdelijk verblijf in een
andere regio
4.5 Tijdelijke afwezigheid bij
instelling

Art 11 Toekenning, resultaat,
omvang en duur
Art 13 Overbruggingszorg
Art 12 Tijdelijk verblijf elders
Art 16 Niet verzilvering

Art 5 Wijze van verstrek
king

Art 14 wat niet wordt
vergoed vanuit een
persoonsgebonden budget
Art 15Wijze van verstrekking

Art 6 Inwerkingtreding en

Art 18 Inwerkingtreding en

kunnen voor cliëntondersteuning
3.3 Samengevoegd met toelichting, verwijzing naar wettelijk artikel
opgenomen en opmerking over de vorm van het plan toegevoegd.
3.4 Verwijderd:
1. beschrijving van vertegenwoordiger
2. beschrijving relevante persoonskenmerken
3. Zorg en budgetplan, verplaatst naar art Wijze van verstrekking
Toegevoegd: Beschrijving informatie die de consulent geeft
3.5 Verwijderd: beschrijving van bepalingen vanuit de awb
Toegevoegd: ‘mogelijkheid de wettelijke onderzoekstermijn i.o.m. de cliënt te
verlengen’.
4.1 bestaat uit voormalig toelichting op artikel 11 onderdelen ‘beschikking’ en
‘resultaat’
4.2 Opmerking over op tijd doen van nieuwe melding toegevoegd.
Indicatieduur beperkt bij cliënt waarbij bij herindicatie wordt vastgesteld dat
Beschermd Wonen niet meer aan de orde is. Toegevoegd wat gebeurt bij
herhaaldelijk weigeren of afzeggen van het Gesprek.
4.3 Overbruggingszorg (art13) en niet verzilvering (art16) zijn gekoppeld.
Niet beschreven is hoe de financiering van overbruggingszorg is geregeld. Dit
is een werkafspraak tussen de gemeenten onderling.
4.4 nieuw artikel
4.5 art 12 met toelichting samengevoegd.
5.1 toegevoegd kwaliteitseisen vanuit het inkoopdocument.
5.2 Toegevoegd: dat wat de consulent Beschermd Wonen moet beoordelen.
Bij wettelijke voorwaarde 1: voorwaarden aan de hulp die een cliënt mag
inschakelen bij beheer van pgb. Bij voorwaarde 3: hoe veiligheid,
doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de ondersteuning door gemeente
Doetinchem wordt geoperationaliseerd.
Beschrijving toegevoegd hoe wordt omgegaan met pgb voor sociaal netwerk
Data en namen zijn aangepast
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Verwijderde artikelen: Art 10 Woonverblijf in een sectorvreemde instelling en Artikel 17 Voorkoming oneigenlijk gebruik en misbruik.

