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Reactiematrix naar aanleiding van het advies Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
Stichtse Vecht dd 11 mei 2020 

 
Nummer Opmerking/advies Reactie 

1.  Er moet nog veel geregeld worden met betrekking tot de 
samenwerking in U16 verband en op een goede basis binnen UW-
verband. 

Hiervan zijn we ons bewust. We werken hier hard aan. We zijn 
nauw betrokken bij de samenwerking en alle ontwikkelingen die 
spelen in U16-verband. Er wordt onder andere een Regioplan U16 
ontwikkeld.  
We geven uitvoering aan het Afsprakenkader MOBW UW. Een 
externe projectleider ondersteunt ons hierbij. 
We liggen hierbij goed op schema. 

2.  Er wordt terecht aandacht geschonken aan de groep 
jongvolwassenen van 16-27 jaar 

We hebben aan de passage in 2.2. niets toe te voegen. 

3.  Uitbreiding van de pilot GGZ in de wijk is noodzakelijk om meer 
informatie te krijgen 

De pilot GGZ in de wijk is begonnen in Maarssenbroek. Al snel 
kreeg de wijk-GGZ’er ook vragen en casussen uit andere 
dorpskernen. Inmiddels werkt zij, nog binnen de pilot, voor de hele 
gemeente en heeft een tijdelijke uitbreiding van uren gekregen. In 
de loop van 2020 vindt de eindevaluatie plaats en besluitvorming 
over  het vervolg. In de gemeentebegroting zijn vanaf 2020 
inmiddels structurele middelen opgenomen voor de wijk-GGZ’er. 

4.  Elementen en ambities van de basis-set en de geformuleerde 
uitgangspunten in de Regionale koers (paragraaf 1.2.) worden 
onderschreven. 

De uitgangspunten uit de Regionale koers zijn nog onverminderd 
van kracht en de basis-set vormt de hart van de lokale vertaling 
hiervan en de basis voor onze aanpak. 

5.  Integratie in de wijk (3.10) is van groot belang. Daarom moet een 
uitvoeringsprogramma worden ontwikkeld, om in samenwerking met 
wijkcommissies, het sociale wijkteam en alle gremia die in de 
woonkernen actief zijn een informatiestrategie te kunnen ontwerpen en 
uit te voeren. Hierdoor krijgen de inwoners in de betreffende woonkern 
inzicht in het opnemen van de MOBW-cliënten in deze samenleving. 
Dit kan in een pilot, zoals voorgesteld, maar dit kan ook veel breder 
opgezet worden. 

Draagvlak in de wijk is cruciaal om het met succes huisvesten en 
ondersteunen van inwoners met ernstige problematiek mogelijk te 
maken. Uw suggestie om dit mogelijk breder op te pakken dan het 
starten van een pilot nemen wij serieus. We beraden ons nog op 
de beste aanpak voor onze gemeente. We zullen zeker gebruik 
maken van goede voorbeelden elders. We betrekken de 
Adviesraad ook graag bij de uitwerking van dit punt. 

6.  Preventie en vroeg-signalering (3.11) is van essentieel belang, want 
voorkomen is beter dan genezen. 

Een belangrijk deel van de lokale aanpak op het gebied van 
MOBW is gericht op het voorkomen van problemen, het tijdig 
signaleren hiervan en zorgen voor een snelle aanpak, zodat er zo 
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min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van zware en dure 
voorzieningen. Hierbij is ook nadrukkelijk aandacht voor goede 
nazorg, om terugval te voorkomen.   

7.  Een integrale visie en integraal beleid is bij MOBW in het kader van 
eerdere nota’s en beleidsregels essentieel. Het oprichten van een 
interne projectgroep (met o.a. preventie, wonen en Wmo), zoals 
voorgesteld,  is hiervoor noodzakelijk. 

De aangekondigde interne, integrale, projectgroep (4.7.) met alle 
relevante disciplines gaat er, op korte termijn al, komen.  
Daarnaast hechten wij er aan om ook regelmatig bij externe 
partners en (vertegenwoordigers van) cliënten informatie op te 
halen en deze met hen te delen.  

8.  Voorgesteld wordt om naast het opstellen van een Regioplan U16 en 
het vaststellen van een Norm voor Opdrachtgeverschap direct te 
focussen op het punt om de inwoners te informeren en te betrekken 
bij de opgave die er aan komt om een speciale groep van kwetsbare 
mede-inwoners te integreren in onze woonkeren. 
 
De Adviesraad mist hierbij nog specifiek de problematiek in de 
afzonderlijke woonkernen in de gemeente. 

We onderschrijven het belang van het zo spoedig mogelijk 
informeren van inwoners over de opgave die op ons afkomt en 
hen hierbij te betrekken. Het is wel zaak om dit zorgvuldig te doen. 
Zoals aangegeven in 4.3.gaan we hiervoor nog een 
communicatie-aanpak ontwikkelen. 
 
In 3.10 (Integratie in de wijk) is aangegeven dat we juist uitgaan 
van de kracht in de lokale gemeenschappen en dat we die willen 
benutten. Ook is aangegeven dat we concentratie van inwoners 
met ernstige problematiek willen voorkomen. Per situatie en per 
wijk zoeken we naar de beste oplossing en naar een evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast. 

 


