Rucphen: 30 september 2017
onderwerp: Advies Regionaal Plan van Aanpak 2020 beschermd wonen en maatschappelijke
opvang
Geacht College,
Bovengenoemde nota is door ons besproken en in zijn algemeenheid positief beoordeeld.
Immers de bedoeling is kwetsbare burgers met alle mogelijke ondersteuning in staat te stellen
om te blijven deelnemen aan de eigen samenleving en niet (alleen als het helemaal niet anders
kan) ergens in de regio in een aparte groep te huisvesten en te verzorgen (intramuraal).
Deze opzet past geheel in de transformatie van het lokaal sociaal beleid.
Echter, zoals op pag. 4 wordt opgemerkt: voor de bestaande kloof tussen het intensieve
aanbod in beschermd wonen en de begeleiding van de WMO moeten nieuwe
ondersteuningsconcepten uitgewerkt te worden. Het zelfstandig wonen van (zeer) kwetsbare
mensen kan flexibel inzetbare intensieve begeleiding vergen, voor een aanzienlijk aantal uren
gedurende meerdere dagen per week.
De zorgverlening om de kwetsbare cliënt heen moet goed zijn geregeld door inzet van een
goed samenwerkend team professionals waarbij in ernstige gevallen de sturing moet worden
gelegd bij GGZ/OGGZ. Dit team moet voldoende continuïteit bezitten, ook in het weekend en
in vakantietijd.
In “lichtere” gevallen van zorg moet vooral ook gezorgd worden dat de cliënt directe
ondersteuning krijgt door (bij o.a. het keukentafelgesprek) een professional die naast de cliënt
staat.
Wil het beoogde resultaat kans van slagen hebben dan moet de lokale sociale infrastructuur
daar klaar voor zijn.
Dat geldt op de eerste plaats voor preventie. Burgers en instellingen moeten “oog” en
aandacht krijgen voor kwetsbare medeburgers. Buurtbewoners zullen daarbij ook meer
acceptatie moeten krijgen voor personen met afwijkend gedrag en meer tolerantie t.o.v.
overlast. Een goede communicatie (indien mogelijk ook vooraf) met de buurt is daarbij
essentieel.
Volgens de nota bestaat de aanpak uit drie onderdelen:
1. regionale samenwerking
2. fysieke huisvesting binnen de gemeente beschikbaar hebben
3. adequate begeleiding op de diverse genoemde leefgebieden
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Gemeentelijk zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande
voorzieningen en maatschappelijke structuren. Het “inbreiden” in de plaatselijke
gemeenschap zal ook succesvol kunnen zijn omdat het gaat om kleinschaligheid.
Echter beschikbaarheid van geschikte huisvesting is voor de uitvoering van het nieuwe beleid
een absolute voorwaarde.
Goede samenwerking tussen de diverse gemeentelijke diensten en met uitvoerende
instellingen die de begeleiding van de cliënten verzorgen, is noodzakelijk om te komen tot een
integrale aanpak
Wij adviseren in het kader van preventie te bevorderen dat eerder gebruik wordt gemaakt van
de kennis van het OGGZ-team door organisaties van zorg, wonen en handhaving. De
bekendheid van deze mogelijkheid is momenteel nog te beperkt, zodat een bredere
communicatie noodzakelijk is.
De lokale sociale infrastructuur is in ieder dorp van onze gemeente anders. Het is dan ook
zaak dat gemeentelijk beleid om deze te versterken en (nieuwe) kansen te ondersteunen,
zoveel mogelijk per plaats wordt ontwikkeld.
Op pag. 10 wordt gesteld dat er prestatieafspraken zijn gemaakt van gemeenten met
woningbouwcorporaties betreffende dit beleid. Zover wij weten zijn er tussen de gemeente en
Thuisvester hierover geen concrete zaken opgenomen. Bij nieuwe prestatieafspraken verdient
dit beleidsonderdeel dan ook extra aandacht.
Op pag. 9 wordt gesteld dat een lokaal basispakket wordt samengesteld dat concreet moet
worden ingevuld met activiteiten en diensten. Dit moet iedere gemeente in 2018 realiseren.
Graag willen wij als uw Adviesraad hierin ook een rol vervullen.
Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein

J. Wijnen (secretaris)
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