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Beleidsregels beschermd wonen Lelystad 2017 

Wetstechnische informatie  

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie gemeente Lelystad 

Officiële naam regeling Beleidsregels beschermd wonen Lelystad 2017 

Citeertitel Beleidsregels beschermd wonen Lelystad 2017 

Besloten door college van burgemeester en wethouders 

Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

  

Onderwerp   

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Geen. 

Grondslagen 

1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 1.2.1 
2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1. Geen.  

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 
inwerking-
treding 

Terug-
werkende 
kracht 

Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Inwerkingtreding: 
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
college 

12-03-2020 01-01-2020 intrekking 25-02-2020 
Flevopost 18-03-2020 

25-02-2020 
Flevopost 18-03-
2020 

Nr. 200001432 

16-3-2017  nieuwe regeling 28-2-2017 
Flevopost, 15 maart 
2017 

28-2-2017 
Flevopost, 15 maart 
2017 

Nr. 170000697 
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Het college van de gemeente Lelystad,  
 
onder verwijzing naar artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 

4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 
 

BESLUIT: 

 

vast te stellen het navolgende 

 
Beleidsregels beschermd wonen Lelystad 2017. 

 
 
Artikel 1: Algemeen 

1. Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij 

behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en 

participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een 

psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast 

of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met 

psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving. Wanneer een cliënt een toegang krijgt voor het 

beschermd wonen wordt daarmee feitelijk aangegeven dat iemand niet thuis kan wonen 

maar moet wonen in een accommodatie van een instelling met bijbehorend(e) toezicht en 

begeleiding. 

2. Beschermd wonen wordt in beginsel verstrekt als zorg in natura. 

3. Een persoonsgebonden budget is in geval van een kleinschalige woonvorm wel mogelijk 

indien aan dezelfde kwaliteitseisen wordt voldaan als bij de gesubsidieerde instellingen 

voor beschermd wonen. 

4. Een kleinschalige woonvorm bestaat uit minimaal 3 en maximaal 26 bewoners waarbij 

wordt verbleven op één BRP-adres, aaneengesloten BRP-adressen of BRP-adressen in 

elkaars directe nabijheid (binnen een straal van 100 meter), waarbij er altijd 

gemeenschappelijke ruimten aanwezig moeten zijn waar de bewoners hun huishouding 

(gedeeltelijk) gezamenlijk voeren. Situaties van verblijf bij ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers zijn uitgesloten van deze definitie. 

5. Een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen in een thuissituatie is mogelijk 

indien: 

a. ter beoordeling van een van gemeentewege aangewezen psychiater beschermd 

wonen voor een cliënt in een instelling gecontraïndiceerd is en; 

b. enkel beschermd wonen in een thuissituatie meer passend is dan in een instelling 

en; 

c. de veiligheid alsmede adequate zorgverlening in de thuissituatie is gewaarborgd en; 

d. 24-uurs toezicht aanwezig is waarbij een ter zake deskundige behandelaar is 

betrokken en; 

e. de cliënt een formele dagbesteding heeft. 

6. Het persoonsgebonden budget ziet niet op informele dagbesteding. 
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Artikel 2: Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van bekendmaking. 

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels beschermd wonen Lelystad 

2017. 

 

 

Lelystad, 28 februari 2017  

 

Het college van de gemeente Lelystad, 

 

de secretaris, de burgemeester. 

 


