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het college van B en W van de Gemeente Oss
Ongevraagd advies aanjaagteam uitbreiding geschikte woonvormen

Geacht college,
Op 11 november 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein u een advies gestuurd
aangaande Plan van Aanpak Oplosagenda - Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen
2016-2020.
Kern van dit plan is:
In 2020 krijgen alle inwoners de voor hen benodigde ondersteuning op de meest
geëigende plek; de ondersteuning vanuit een beschermde woonomgeving maakt
onderdeel uit van een sluitende keten van dienstverlening die gericht is op
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle inwoners in de regio.
De Adviesraad Sociaal Domein onderschrijft de intentie van dit ambitieuze plan.
Participatie en zelfredzaamheid waar dit kan, ook voor de in een kwetsbare situatie
verkerende burgers, dient in het Plan van Aanpak een leidende doelstelling te zijn.
In ons advies van 11 november 2016 zijn reeds een aantal opmerkingen geplaatst
welke aandacht vragen bij de verdere uitwerking van het beleid Beschermd Wonen.
Met dit ongevraagd advies willen wij nadrukkelijk extra aandacht vragen voor het
groeiend probleem van tekorten in geschikte huisvesting en (alternatieve) opvang
voor de doelgroep.
Hoewel in het Plan van Aanpak Beschermd Wonen een horizon tot 2020 wordt
geschilderd blijkt uit de praktijk anno 2016 dat voor cliënten het proces van
doorstroom en uitstroom reeds is ingezet.
In de kenniskring Wmo van de Adviesraad Sociaal Domein worden praktijkvoorbeelden
aangehaald waaruit blijkt dat met de afbouw van plaatsen in intramurale
voorzieningen en uitplaatsing van deze cliënten er grote problemen zijn om
vervangende geschikte en betaalbare huisvesting voor deze doelgroep te vinden.
Zo zijn we erg geschrokken van recente signalen van het Verdihuis. Het blijkt dat de
wachtlijst voor een crisisplaatsing is opgelopen tot 8 weken. In de afgelopen winterse
periode heeft een aantal dak- en thuislozen zelfs op matrassen in de huiskamer van
het Verdihuis moeten slapen.
Dat is toch geen gewenste situatie anno 2016 in de gemeente Oss?
Evenzeer bereiken ons signalen uit de verslavingszorg. Deze problemen blijven
onderbelicht nu Novadic-Kendron geen deel meer uit maakt van de FACT teams in
Oss.
Daarnaast ontbreekt het aan voldoende en geschikte locaties in wijken en dorpskernen
voor dagopvang, ontmoeting en welzijnsactiviteiten. Zonder deze noodzakelijke
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aanvullende voorzieningen kunnen cliënten een terugval krijgen en vervolgens
opnieuw een beroep doen op een zwaardere voorziening.
Naast de beschikbaarheid van voldoende dagopvang en welzijnslocaties is het
noodzakelijk, gezien de doelgroep die er gebruik van moet maken, voldoende
deskundige begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers te organiseren.
Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is:
1. Om op korte termijn een breed samengestelde Aanjaagteam in het leven te roepen
die met onorthodoxe middelen en creatieve oplossingen in een versneld tempo
geschikte huisvesting weet te realiseren.
Te denken valt aan het benutten en (tijdelijk) geschikt maken van leegstaande
gebouwen bij instellingen, leegstaand onroerend goed bij particuliere eigenaren en
beleggers in kantoorgebouwen e.d.
In het Plan van Aanpak (pagina 4) wordt reeds gesproken over hoe er voldoende
geschikte woningen gerealiseerd kunnen worden. Er wordt gedacht aan het
verstrekken van een opdracht aan een adviesbureau. Wij adviseren hiermee
onverwijld aan de slag te gaan.
Daarnaast zien wij graag, dat het realiseren van tijdelijke woonvoorzieningen op korte
termijn ook als opdracht meegegeven wordt aan het Aanjaagteam.
2. Om met instellingen als Ons Welzijn en de GGZ goede afspraken te maken over
voldoende begeleiding en opvang van de deelnemers van de nieuw te realiseren
locaties dagopvang en welzijnsvoorzieningen.
Goede begeleiding en sturing op deelname aan activiteiten in een dagbesteding zijn
belangrijke randvoorwaarden om de ambities zoals verwoord in de Oplosagenda van
het regionaal beleidsplan Beschermd Wonen waar te kunnen maken.
De oplosagenda Plan van Aanpak Regionaal beleid Beschermd Wonen geeft al een
goede aanzet naar wat in de toekomst nodig zal zijn. De Adviesraad Sociaal Domein
adviseert met name, gezien de nu reeds optredende ernstige problemen in de opvang
van de doelgroep, om een stevige versnelling van het actieplan.
De Adviesraad Sociaal Domein is graag bereid kennis en ervaringsdeskundigheid in te
brengen in de bemensing van het Aanjaagteam.
De Adviesraad Sociaal Domein ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jaap Kool, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein

Peter Moors, secretaris
Adviesraad Sociaal Domein
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