
RIB tekst  - concept (versie 2) 
Lokaal Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
(MOBW) Stichtse Vecht 
Graag informeren wij u over het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen (MOBW) Stichtse Vecht, dat wij op 2 juni 2020 hebben vastgesteld. Hierin is 
beschreven hoe de gemeente zich voorbereidt op de nieuwe taak MOBW, waarvoor wij vanaf 
2022 mede verantwoordelijk zijn. 

Vanaf 2022 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

(MOBW). Deze regeling gaat over mensen die dakloos zijn en mensen die niet zelfstandig kunnen 

wonen zonder intensieve ondersteuning. Vaak is er sprake van psychische problemen, verslaving, 

schulden, geen of onregelmatig werk, licht verstandelijke beperking, aanraking met justitie of een 

ingrijpende gebeurtenis in hun leven. In de nieuwe situatie wonen de cliënten zoveel mogelijk thuis, in 

de eigen gemeente, in de wijk. Nu is dat nog vaak binnen de muren van een instelling. Om dit mogelijk 

te maken is het nodig dat gemeenten zorgen dat er voldoende woonruimte beschikbaar is voor deze 

doelgroep. Ook moet de sociale infrastructuur op orde zijn. Zo kunnen we zorgen voor huisvesting in 

de wijk en goede ondersteuning voor deze inwoners. 

 

Voorbereiding op MOBW 

De gemeente Stichtse Vecht bereidt zich voor op drie niveaus: samen met de U16-gemeenten, binnen 

Utrecht West en binnen Stichtse Vecht zelf:  

- Met de U16-gemeenten is de Regionale Koers MOBW opgesteld. Deze is eind 2017 door uw 

gemeenteraad vastgesteld.  

- De Utrecht West-gemeenten spraken af dat de gemeenten MOBW zoveel mogelijk lokaal 

oppakken en dat zij samenwerken waar dat nodig is en een meerwaarde heeft. Zij maken  

afspraken over het beschikbaar stellen van woonruimte (ook tijdelijke woonruimte), de 

toegang tot beschermd wonen, het gebruik van intramurale beschermd wonen plekken in de 

regio en de financiën. 

- Voor de lokale aanpak is een Uitvoeringsprogramma MOBW opgesteld. Eind juni staat het 

Uitvoeringsprogramma geagendeerd voor de Informatieve commissie Sociaal Domein. 

 

Lokale basis-set moet geregeld zijn 

In het Uitvoeringsprogramma staat dat de gemeente een aantal zaken op orde moet hebben, de 

zogenoemde ‘basis-set’. Zo zorgen we dat mensen, ondanks de problemen die ze hebben, zoveel 

mogelijk kunnen (blijven) wonen in hun eigen gemeente. Als alle gemeenten zorgen dat de 

verschillende onderdelen van deze basis-set zijn geregeld, kan deze doelgroep goed worden 

ondersteund en kan direct gewerkt worden aan herstel om een zo snel mogelijke uitstroom mogelijk te 



maken. Na dit herstel is de inzet gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van kan terugval. De basis-

set bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Lokale ambulante behandeling en ondersteuning: verschillende beroepskrachten zorgen 

voor begeleiding en ondersteuning; 

• Toegang tot een woonplek: de gemeente moet zorgen voor voldoende woonruimte, voor 

mensen alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met andere mensen in een complex voor 

gemengd wonen; 

• Schuldhulpverlening en financieel beheer: als er schulden zijn en de financiën zijn niet op 

orde, is er ondersteuning nodig om dit weer beter te krijgen; 

• Inkomen: het is belangrijk om een eigen inkomen te hebben. Als er geen betaalde baan is 

kan een uitkering of bijstand helpen op weg naar herstel; 

• Activering en toeleiding naar (betaald) werk: het is belangrijk dat mensen een zinvolle 

invulling van hun dag hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezoeken van activiteiten, 

werken als vrijwilliger of in een betaalde baan; 

• Tijdelijke woonplek: soms redden mensen het een tijdje niet en hebben ze voor een paar 

dagen tot een half jaar een andere woonplek nodig. Die moet er komen, samen met goede 

begeleiding; 

• Persoonlijke ontwikkeling: door zich persoonlijk te ontwikkelen, bijvoorbeeld met steun van 

mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, neemt de eigenwaarde van iemand toe en kan 

iemand beter herstellen; 

• Informele zorg: veel mensen helpen elkaar, familie, vrienden, mensen in de buurt, maar ook 

heel veel vrijwilligers. Alles bij elkaar kan mensen uit de doelgroep helpen om prettig in de wijk 

te wonen en daar hun weg naar herstel te vinden; 

• Integratie in de wijk: mensen moeten prettig naast elkaar kunnen leven en het is  niet de 

bedoeling dat teveel mensen met grote problemen bij elkaar komen te wonen. De gemeente 

betrekt en informeert de bewoners van een buurt wanneer in hun buurt een woonplek voor 

beschermd wonen komt; 

• Preventie en vroegsignalering: het liefst willen we voorkomen dat mensen in MOBW terecht 

komen. Het helpt als veel organisaties en inwoners problemen kunnen melden, zodat deze 

snel opgepakt worden. Ook helpt het als partijen goed samenwerken.  

 

Op al deze onderdelen is kort de gemeentelijke ambitie verwoord. Daarnaast is aangegeven welke 

activiteiten, initiatieven en voorzieningen er al zijn en wat de actiepunten voor de komende twee jaar 

zijn. Bij de uitwerking zijn een interne (ambtelijke) projectgroep en een externe (wisselende) 

klankbordgroep betrokken om een integrale aanpak met voldoende draagvlak mogelijk te maken. 

Bij de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma is een aantal maatschappelijke partners betrokken 

geweest. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht heeft er advies over uitgebracht. De 

Adviesraad onderschrijft de inhoud van het Uitvoeringsprogramma en vraagt in het bijzonder aandacht 

voor een goede en tijdige communicatie, het betrekken van inwoners en organisaties hierbij en een 



evenwichtige verdeling van de mensen uit de doelgroep over de wijken. Hiervoor ontwikkelen we een 

communicatie-aanpak. 

 


