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1.
Het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)
Stichtse Vecht vaststellen.
De reactiematrix op het formeel advies van de adviesraad sociaal domein Stichtse Vecht
2.
vaststellen.
Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aanbieden aan de raad.
3.
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TOELICHTING

Inleiding
Vanaf 2022 zijn ook de regiogemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en
beschermd wonen. Nu ontvangen de centrumgemeenten (voor ons is dat Utrecht) hiervoor de gelden
van het Rijk en voeren deze taken uit. Vanaf 2022 krijgen de regiogemeenten gefaseerd ook hiervoor
de gelden en worden zij verantwoordelijk voor beschermd wonen. Maatschappelijke opvang blijft in
ieder geval tot en met 2025 de verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten.
Naast deze transitie is ook sprake van een transformatie. In de toekomst willen we deze kwetsbare
doelgroep, veel meer dan nu het geval is, zo lokaal mogelijk, in de wijk, huisvesten en intensief
begeleiden.
Er is sprake van ernstige problematiek, de doelgroep is niet in staat om zelfstandig te wonen zonder
intensieve begeleiding.
Om deze nieuwe taak goed te kunnen vervullen werken we intensief samen binnen U16. Eind 2017
hebben alle gemeenteraden van U16 hiervoor de Regionale koers maatschappelijke opvang en
beschermd wonen (MOBW) UI6 vastgesteld. Ook binnen Utrecht West werken we nauw samen.
Maar er is ook een grote rol weggelegd voor de individuele gemeenten. Binnen U16 is afgesproken
dat alle gemeenten een lokaal Uitvoeringsprogramma opstellen en dit aan de gemeenteraad ter
kennisname aanbieden. In het voorliggende Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht wordt
beschreven wat we gaan doen om er in 2022 klaar voor te zijn om deze kwetsbare doelgroep te
kunnen opvangen.
Centrale rol in het Uitvoeringsprogramma vormt de zogenaamde basis-set. Als wij de basis op orde
hebben, is er sprake van een integraal aanbod om er voor zorgen dat zoveel mogelijk wordt
voorkomen dat mensen terecht komen in een beschermd verblijf locatie of een maatschappelijke
opvangvoorziening en als zij hierop wel zijn aangewezen, direct te kunnen werken aan herstel om
een zo snel mogelijke uitstroom mogelijk te maken. Na dit herstel kan terugval zoveel mogelijk
worden voorkomen. Per onderdeel van de basis-set is een ambitie beschreven, een overzicht van
wat er allemaal al is en de actiepunten die we de komende periode gaan uitvoeren. Het is een
dynamisch document dat regelmatig wordt geactualiseerd.
Argumenten
1.1. Met dit Uitvoeringsprogramma zorgen we voor een goede voorbereiding op de uitvoering van
deze nieuwe taak voor de gemeente
Het Uitvoeringsprogramma biedt overzicht en richting. Het bevat alle elementen om tot een goede
voorbereiding op deze nieuwe taak te komen. De uitgangspunten en onze ambitie zijn helder, de
noodzakelijke samenwerking binnen U16 en Utrecht West zijn benoemd en via de basis-set worden
alle elementen beschreven die van belang zijn om onze sociale infrastructuur op orde te brengen.
Concrete actiepunten maken duidelijk wat we hier allemaal voor moeten doen en het belang van
samenwerking en het betrekken van externe partners worden onderstreept.

1.2. Met dit Uitvoeringsprogramma voldoen we aan de binnen de UI6 gemaakte afspraak
Afgesproken is dat alle U16 gemeenten een Uitvoeringsprogramma opstellen, waarin de gezamenlijk
geformuleerde uitgangspunten worden opgenomen, welk traject de gemeente volgt tot 2020 en hoe
de basis-set wordt gevuld.
1.3. Maatschappelijke partners stellen dat de sociale infrastructuur op orde moet zijn om deze
kwetsbare inwoners goed op te kunnen vangen
Met name corporaties en zorgaanbieders hebben verschillende keren aangeven dat zij ten zeerste
bereid zijn om mee te werken aan een goede invulling van MOBW in Stichtse Vecht.
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Voorwaarde hiervoor is wel dat de basis-set goed gevuld wordt, dat de sociale infrastructuur op orde
is, zodat voldoende woonruimte beschikbaar is en er goede ondersteuning, dichtbij, in de wijk
geboden kan worden.
1.4. Bijdrage aan het Collegewerkprogramma
Dit voorstel draagt bij aan Programma 4 Sociaal van het Collegewerkprogramma; ‘Iedereen doet
mee’. Dit omdat met dit Uitvoeringsprogramma een belangrijke stap wordt gezet naar het mogelijk
maken van het huisvesten en intensief begeleiden van kwetsbare inwoners in onze gemeente, in de
wijk, waardoor zij beter in staat worden gesteld om mee te (blijven) doen in de samenleving.
Kanttekeningen
1.1. Met een gezamenlijk opgesteld Uitvoeringsprogramma kunnen we meer bereiken
Er is een regio binnen U16 die ervoor kiest om een Uitvoeringsprogramma voor die hele regio op te
stellen. Wij zouden ervoor kunnen kiezen hetzelfde te doen. Gezamenlijk kun je meer bereiken en de
taken verdelen. Daar staat tegenover dat we als gemeente dan veel beleidsvrijheid inleveren en de
Utrecht West gemeenten spraken juist af zoveel mogelijk lokaal te regelen en de samenwerking te
zoeken waar dat meerwaarde heeft.

1.2. We hebben nog onvoldoende informatie om een goed uitvoeringsprogramma op te stellen
\Ne zouden graag meer inzicht gehad hebben in de omvang de doelgroep voor onze gemeente vanaf
2022 en hoeveel budget we hiervoor van het Rijk ontvangen, om zo te kunnen zien of dit toereikend
is. Dit betekent dat we nu nog niet alle consequenties kunnen over zien. Het op orde brengen van de
basis-set vergt echter zeker anderhalf jaar en we hebben nu ook al met inwoners te maken hebben
die gebruik maken van een MO- of BW-voorziening, dus kunnen we het ons niet veroorloven het
Uitvoeringsprogramma later op te stellen.

Uitvoering
Voor de uitvoering stellen we een interne projectgroep in, met daarin alle relevante disciplines. We
betrekken ook nadrukkelijke externen erbij. We stellen een klankbordgroep in, of betrekken
wisselende partijen bij verschillende onderwerpen. Het gaat om corporaties, zorgaanbieders,
informele zorg, de Adviesraad, wijkcommissies en (vertegenwoordigers van) cliënten.
We werken met jaarplannen en het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch stuk: regelmatig wordt
het geactualiseerd.

Communicatieparagraaf
Bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma is uitgebreide communicatie noodzakelijk. Het gaat
om interne en externe communicatie. We stellen hiervoor nog een aparte communicatie-aanpak op.
We willen zoveel mogelijk de communicatie rond personen met psychische kwetsbaarheid (MOBW,
verwarde personen, GGZ, Wet verplichte ggz) bundelen.
Voor dit voorstel is een persbericht opgesteld, dat na besluitvorming wordt verspreid (zie bijlage 7).

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (zie bijlage 2).
Financiële paragraaf
Aan het Uitvoeringsprogramma als zodanig zijn geen financiële consequenties verbonden. Voor 2020
is door de gemeenteraad een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten
voor deze nieuwe taak. Dit zal dit jaar worden ingezet bij de start van de uitvoering van het
programma.
Verder is voor Utrecht West een aanzienlijk bedrag beschikbaar aan transformatiemiddelen uit U16.
Uiteraard in eerste instantie bedoeld voor zaken Utrecht West betreffende, maar gelet op de
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raakvlakken met het lokale Uitvoeringsprogramma, zal een deel hiervan zeker ook ten goede komen
van onze lokale aanpak voor MOBW.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische consequenties.
Risicoparagraaf
1.1. Onvoldoende woonruimte beschikbaar
Gelet op de krapte op de woningmarkt is het niet ondenkbaar dat we de jaarlijkse extra woonopgave
voor deze doelgroep niet (altijd) kunnen realiseren, waardoor we mogelijk in bepaalde situaties
cliënten niet snel in een passende woning kunnen plaatsen. Gevolg hiervan kan zijn dat we dan
moeten proberen betrokkene in een andere gemeente te huisvesten of met een wachtlijst moeten
gaan werken.
Met de corporaties maken we afspraken over het jaarlijks beschikbaar stellen van woonruimte en bij
alle woning(bouw)projecten bekijken we of een deel hiervan voor deze doelgroep gerealiseerd kan
worden.
1.2. Onvoldoende draagvlak in de wijken
\Ne besteden uiterste zorg aan het verkrijgen van voldoende draagvlak bij het plaatsen van
individuen of het realiseren van bijvoorbeeld een gemengd wonen project. Gevoelens van mensen
zijn evenwel niet te managen. In bepaalde situaties kan dit tot problemen in de wijk leiden bij deze
plaatsing.
We ontwikkelen een communicatie-strategie en vanaf het moment dat bekend is dat een woonproject
wordt ontwikkeld voor deze doelgroep betrekken we de buurt hierbij en bij plaatsing van individuele
personen informeren we de direct omwonenden.
1.3. Bezuinigingen in het sociaal domein
Een belangrijke pijler van onze MOBW-aanpak is de inzet op preventie, we willen zoveel mogelijk
voorkomen dat mensen zijn aangewezen op MOBW. En inwoners zoveel mogelijk ondersteunen met
voorliggende (welzijns)voorzieningen. Het kan nodig zijn hierin extra te investeren om er voor te
zorgen dat onze basis-set echt op orde is. Bezuinigingen in het sociaal domein kunnen er toe leiden
dat organisaties de door ons van hen gevraagde ondersteuning onvoldoende kunnen leveren.

Duurzaamheidsaspecten
Het uitwerken van dit Uitvoeringsprogramma draagt bij aan het op een duurzame wijze invullen van
de nieuwe gemeentelijke taak maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
Overige aspecten
De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht heeft advies uitgebracht. Het advies en de
reactiematrix zijn bijgevoegd. Dit leidt niet tot aanpassing van het Uitvoeringsprogramma. De raad
onderschrijft vooral de inhoud ervan en vraagt in het bijzonder nog aandacht voor een goede en
tijdige communicatie, het betrekken van inwoners en organisaties bij het plaatsen van inwoners in de
wijk en een evenwichtige verdeling van de cliënten uit de doelgroep over de wijken. Hierover is
voldoende in het stuk opgenomen.
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