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Bij de besluitvorming van 9 december 2021 inzake de centrumregeling Beschermd Wonen hebben 

we toegezegd u actief te informeren over de stand van zaken beschermd wonen. Middels deze brief 
informeren we over de verschillende ontwikkelingen, projecten en plannen.  

 
Landelijke ontwikkelingen en centrumregeling 

De decentralisatie van beschermd wonen is opgeschoven. Deze zou vanaf 2023 ingaan. Door de 
acht gemeenten is afgesproken om in de toekomst samen te blijven werken met Enschede als 

centrumgemeente. Dit is vastgelegd in de centrumregeling beschermd wonen. Er is door de 
gemeenteraad toestemming verleend om deze centrumregeling aan te gaan. De financiële 

decentralisatie gaat nu niet eerder in dan 2024. Dat betekent dat de ingangsdatum van de 
centrumregeling ook opschuift.  

 
Uitbreiding van plekken 

We zijn blij te kunnen melden dat de wachtlijst beschermd wonen de afgelopen maanden is 
afgenomen van 80 naar 63 mensen (peildatum 1 oktober 2022). Dit is mogelijk gemaakt door de 

realisatie van nieuwe voorzieningen in de regio waaronder de realisatie van de 
woonzorgvoorziening van RIBW aan de Steenmeijerstraat. 

 
Plan van aanpak verder terugdringen wachtlijst 

Er is daarnaast gestart met de voorbereidingen voor het plan van aanpak om de wachtlijst 
beschermd wonen nog verder terug te dringen. Op 30 september 2022 hebben de nieuwe 

bestuurders in de regio het doel van de aanpak onderschreven: we komen tot concrete en 
uitvoerbare aanbevelingen om de wachtlijst beschermd wonen in de centrumgemeenteregio 

Enschede op te lossen. Tevens zijn de bestuurders bereid om op basis van de nog op te stellen 
aanbevelingen concrete afspraken te maken in de centrumgemeenteregio om de wachtlijst terug te 

dringen, naar verwachting eerste helft 2023. Inmiddels is een werkgroep geformeerd met 
gemeenten, aanbieders en andere samenwerkingspartners (zorgkantoor en corporaties) om een 

advies met aanbevelingen op te stellen. 
 

‘Meer naar de voorkant’ 
Om meer in te zetten ‘aan de voorkant’, te ontdekken welke projecten/interventies kunnen 

bijdragen aan het voorkomen dat mensen in beschermd wonen terecht hoeven te komen, hebben 
de acht wethouders van de regiogemeenten ingestemd met het oormerken van middelen voor deze 

projecten. Het gaat hierbij om twee miljoen euro voor 2023 en twee miljoen euro voor 2024. In de 
komende maanden zal een beoordelingskader opgesteld worden voor het beschikbaar stellen van 

middelen voor projecten. Binnen de begroting van beschermd wonen onder verantwoordelijkheid 
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van centrumgemeente Enschede is hiervoor dekking aanwezig voor deze projecten. We zetten 
daarmee de middelen in waarvoor ze bestemd zijn. 

 
Project Versterken onderling begrip (Samen in de wijk) 

Het regionale project Versterken onderling begrip (Samen in de wijk) is inmiddels gestart. Doel van 
dit project is om middels bewustwordingsbijeenkomsten onderling begrip in buurten en wijken te 

versterken. Dat doen we omdat we hebben gemerkt dat sociale inclusie en acceptatie van inwoners 
die gebruik maken van beschermd wonen (of de maatschappelijke opvang) niet vanzelfsprekend is 

in buurten, wijken, bij verenigingen en andere publieke voorzieningen.  
De eerste bewustwordingsbijeenkomsten vanuit dit project vinden dit najaar plaats. Deze 

bijeenkomsten richten zich op buren, vrijwilligers en professionals. Daarnaast zijn ook de 
gespreksleiders en de ervaringsdelers gestart met hun training. 

 
We zijn positief gestemd over de ontwikkelingen binnen beschermd wonen. We zien een afname 

van de wachtlijst. We doorlopen een gedegen proces met de centrumgemeente en alle 
regiogemeenten en samenwerkingspartners om de wachtlijst nog verder terug te dringen. En we 

hebben afspraken gemaakt om meer in te zetten ‘op de voorkant’ van beschermd wonen. Mooie 
ontwikkelingen die eraan bijdragen dat inwoners in onze regio die dat nodig hebben beschermd 

kunnen wonen.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


