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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 11 november jl. heeft u advies uitgebracht op het plan van aanpak Oplosagenda
Beschermd Wonen. Ik dank u hartelijk voor de adviezen en aandachtspunten en waardeer de
tijd en moeite die u heeft gedaan om tot dit advies te komen. In deze brief geef ik mijn
reactie op uw vragen en adviezen.
Planning
U adviseert om een concreter stappenplan en duidelijker tijdsplanning op te nemen in de
Oplosagenda.
De Oplosagenda is het uitvoeringsplan dat hoort bij het Regionale Beleidsplan Beschermd
Wonen. De Oplosagenda heeft een procesmatig karakter. Door de complexiteit van het
onderwerp is het precieze inhoudelijke eindresultaat nog onduidelijk. De weg er naartoe wordt
samen ontwikkeld, waarbij we flexibel willen inspelen op datgene wat we onderweg
tegenkomen. Een concreet stappenplan en tijdsplanning is daarom nu niet mogelijk.
Aansturing tijdens dit proces is hierdoor erg belangrijk. De uitrol van de Oplosagenda wordt
geleid door een projectleider. De projectleider zal gedurende het proces steeds sturen op het
concreter maken van het stappenplan en de tijdsplanning. Want ik ben het met u eens dat
een concrete planning tot betere resultaten leidt.

Volgvel

Ons kenmerk

2

Cliëntenorganisaties, adviesraden en bewonersvertegenwoordigers
U mist in de Oplosagenda het voornemen om bovengenoemde gremia te betrekken bij het
ontwikkelen van het beleid.
Het nieuwe beleid is reeds ontwikkeld en staat beschreven in het Regionale Beleidsplan
Beschermd Wonen. De Oplosagenda gaat over de uitvoering van het nieuwe beleid. Ook in de
uitvoering van de verschillende actiepunten uit de Oplosagenda zullen cliëntenorganisaties
betrokken worden. Het onderzoek naar geschikte huisvesting, waar wonen met ondersteuning
gerealiseerd wordt, is een voorbeeld van een actiepunt waarbij samenwerking met
cliënten(organisaties) voorop staat. Uw adviesraad wordt tijdens de uitvoering van de
Oplosagenda tijdig door ons geïnformeerd over het proces en de voortgang, net zoals we dat
tijdens de vorming van het nieuwe beleidsplan en de Oplosagenda hebben gedaan. Mocht
blijken dat er beleidswijzigingen nodig zijn, dan zal uw adviesraad hierbij betrokken worden.
Herstelvisie
U geeft aan dat er in de Oplosagenda geen melding wordt gemaakt van de herstelvisie.
De herstelvisie is de onderlegger voor het nieuwe beleid. De Oplosagenda bevat verschillende
acties die een concretisering van de herstelvisie zijn. Zo wordt de ‘toegang’ tot Beschermd
Wonen (daar waar iemand een indicatie aanvraagt) aan de hand van de herstelvisie
verbeterd. Onder meer door de implementatie van de zelfredzaamheidsmatrix, waar onze
professionals deskundig in gemaakt worden. En ook door het verblijf binnen Beschermd
Wonen te koppelen aan iemands perspectief op herstel.
Betaalbare sociale huurwoningen
U geeft aan als grootste knelpunt te zien; de afwezigheid van voldoende betaalbare sociale
huurwoningen, en dat dit niet als speerpunt wordt benoemd in de Oplosagenda.
Ik ben het met u eens dat het structurele tekort aan betaalbare huurwoningen een groot
knelpunt is. Momenteel vindt er mede daardoor onvoldoende door- en uitstroom plaats.
Daarom pakken we het vraagstuk rondom huisvesting groot op binnen de Oplosagenda. Alle
betrokken

partijen

(cliënten,

zorgaanbieders,

woningcorporaties,

zorgverzekeraars,

zorgkantoren, gemeenten en dies meer) werken komende maanden gezamenlijk een plan van
aanpak uit. Dit plan van aanpak richt zich op het vraagstuk ‘wonen met ondersteuning’. We
zetten daarmee breder in dan Beschermd Wonen alleen. De Oplosagenda heeft de
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transformatie van Beschermd Wonen tot doel. Het huisvestingsvraagstuk is daar één van de
onderdelen van.
Ontmoeting en dagbesteding
In uw advies noemt u het ontbreken van mogelijkheden voor ontmoeting en dagbesteding als
redenen voor het tekort schieten aan beschermde woonvormen.
Dank u voor deze opmerking. We zijn bezig om de algemene en specialistische voorzieningen
goed op elkaar te laten aansluiten. Ontmoeting en dagbesteding zijn we in dat kader aan het
doorontwikkelen. Daarbij zoeken we ook de aansluiting met Beschermd Wonen. Wanneer u
ideeën heeft over dit thema, wil ik u uitnodigen uw visie hierop te delen.
Verslavingsproblematiek
U vraagt hoe de aandacht voor mensen met een verslaving is geborgd nu Novadic Kentron
geen onderdeel meer is van de FACT-teams.
Deskundigheid voor mensen met een verslaving, bij uitstroom uit Beschermd Wonen, is
noodzakelijk. Een actiepunt uit de Oplosagenda, dat daarop aansluit, is het ontwikkelen van
een sluitende ketenaanpak na uitstroom. We spreken in dat kader regelmatig met Novadic
Kentron en GGZ. Het doel daarbij is komen tot die sluitende ketenaanpak.
Sociale context
U vindt dat er in de Oplosagenda te weinig aandacht wordt besteed aan de sociale context ter
bevordering van de participatie van mensen die Beschermd Wonen.
Participatie en zelfredzaamheid, daar gaat het om bij het transformeren van Beschermd
Wonen. Dat is altijd onze insteek. Niet ieder mens is hetzelfde. Voor sommige mensen is het
goed om nabij hun eigen omgeving beschermd te wonen. Voor andere mensen is het beter om
(al dan niet tijdelijk) uit de eigen omgeving weg te zijn. Ons toegangsteam onderzoekt
daarom in welke sociale context de kans op herstel van iemand die Beschermd wil wonen het
grootst is. Daar wordt vervolgens die ondersteuning bij ingezet die nodig is.
Regie
U zou graag zien dat de colleges van de betrokken gemeentes in eerste instantie zelf regie en
sturing op zich namen op het brede sociaal domein. U geeft aan dat deze ambitie niet wordt
genoemd in de oplosagenda.
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Regievoering op het brede sociaal domein is een basistaak van elke gemeente. Het door ons
gehanteerde regionale credo ‘lokaal waar kan, centraal waar moet’ onderschrijft dat.
Aantallen
U geeft aan dat er geen cijfers in de Oplosagenda staan ten aanzien van in- en uitstroom
Beschermd Wonen.
We hebben deze cijfers niet in de Oplosagenda opgenomen omdat de Oplosagenda het
implementatieplan is. De cijfers staan wel in het Regionale Beleidsplan. Voor inzicht in deze
cijfers verwijs ik u naar het Regionale Beleidsplan Beschermd Wonen 2016 - 2020.
Kwaliteitscriteria
U geeft aan dat kwaliteitscriteria voor inkoop ontbreken en dat openheid daarover in de
toekomst essentieel is.
Op dit moment is een werkgroep aan de slag met het opstellen van kwaliteitseisen. Zowel
voor aanbieders die een zorg in natura contract hebben, als voor PGB aanbieders. Via de
nieuwsbrief ‘Inkoop’ kunt u op de hoogte blijven van alle inkoop gerelateerde zaken. Op die
manier is het mogelijk het proces mee te volgen. Het is ons streven dat deze kwaliteitseisen in
2017 gereed zijn.

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met de betrokken beleidsadviseur mevrouw Kelly Andres.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van Burgemeesters en Wethouders,

Drs. W.P.H.J. Peters
Wethouder Zorg en Welzijn c.a.

