
                                                                                 
Reactiematrix naar aanleiding van het advies Lokale kaders en aandachtspunten maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen Stichtse Vecht dd 14 november 2018

Nummer Opmerking/advies Reactie
1. Wij stellen vast dat het merendeel van de eerder door ons 

uitgebrachte adviezen en aandachtspunten in dit voorstel zijn 
verwerkt. Wel is dit summier en ontbreken een gedetailleerd plan van 
aanpak voor Stichtse Vecht en een samenwerkingsplan/agenda met 
de U16- respectievelijk de UW-gemeenten 

Dit voorstel is bedoeld om de gemeenteraad aanvullende kaders 
te kunnen laten stellen. Eind 2019, begin 2020 ligt er een 
gedetailleerd Uitvoeringsplan. De samenwerking met de U16-
gemeenten is al behoorlijk uitgewerkt. Met de UW-gemeenten 
werken we ook intensief samen. Hiervoor werken we medio 2019 
een plan van aanpak uit.

2. Wij dringen aan op het werken met concrete en transparante 
beleidsuitvoerings- en jaarplannen, waarbij een werkgroep of 
klankbordgroep wordt ingezet, met daarin betrokkenen als cliënten en 
wijkbewoners en professionals uit Stichtse Vecht. Deze ook betrekken 
bij keuze en uitvoering van pilots en proeftuinen.

Zoals wij eerder aangaven nemen wij de suggestie om een 
werkgroep of klankbordgroep in het leven te roepen serieus. We 
stellen in Q2 van 2019 een plan van aanpak op. Dan komen wij op 
deze suggestie terug.

3. We benadrukken het belang van de aanwezigheid van voldoende 
ingewijde en in de wijk aanwezige professionele en informele zorg. 
Het gaat ook om specialistische zorg. Voorkomen moet worden dat 
niet-redzame mensen stuurloos raken te midden van hulpverleners en 
de eindverantwoordelijkheid en monitoring moeten goed geregeld zijn.

Wij onderschrijven dit. In eerste instantie is de aanbieder die 
MOBW levert verantwoordelijk voor de goede zorg en 
ondersteuning van een cliënt. Het is wel duidelijk dat niet alle 
specialistische zorg ‘in de wijk’ aanwezig kan zijn; (directe) 
beschikbaarheid dient echter wel geborgd te zijn. Naast 
professionele zorg is moet de informele zorg in de wijken en 
kernen goed geregeld zijn.

4. Er moet bij de uitwerking extra aandacht komen voor ‘activering’. 
Voorgesteld wordt te komen tot een planmatige aanpak in de wijk om 
voor deze doelgroep dagbesteding aan te bieden, uitgaande van 
interesse en mogelijkheden van deze doelgroep.

Vanaf het moment dat iemand in (MOBW-)zorg komt zal er 
aandacht zijn voor activering en persoonlijke ontwikkeling, waar 
mogelijk in de wijk waar betrokkene woont. Dit is een wezenlijk 
onderdeel van het herstel van betrokkene. In onze aanpak 
besteden we hieraan veel aandacht. 

5. Wij vragen extra aandacht voor de groep 18-27 jaar, vanwege de 
bijzondere problematiek. 
Jongeren met (ernstige) psychische kwetsbaarheid die vanuit de 
thuissituatie zelfstandig willen gaan wonen hebben hiervoor een 
tussenstap nodig. Te denken valt aan een trainingshuis en 
vervolghuisvesting, zoals betaalbare studio’s. 
Jongeren vanuit de (gesloten) jeugdzorg hebben een andere 

Bij de uitwerking van onze aanpak hebben wij nadrukkelijk 
aandacht voor specifieke doelgroepen, waaronder de groep 18-27 
jaar. Ook jongeren kunnen in MOBW terecht komen. Aanbieders 
van MOBW hebben ook voor deze doelgroep expertise in huis. 
Onderdeel van onze aanpak is ook het zoveel mogelijk 
beschikbaar hebben van passende huisvesting, in de wijk, voor 
alle doelgroepen. Er zijn nu al constructies waarbij cliënten 
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begeleidingsbehoefte. Omdat er voor hen weinig specifieke 
voorzieningen zijn dreigen zij op straat te belanden wanneer zij 18 
worden. Ook voor hen zijn betaalbare studio’s zonder wachttijd nodig.
Een goed voorbeeld is het werk van Stichting De Grasboom.

inderdaad getraind worden om uiteindelijk zelfstandig te kunnen 
wonen.

6. Wij onderschrijven de voorgestelde ‘beweging naar de wijk’. Hiervoor is 
het nodig dat veel aandacht wordt besteed aan wijkgericht werken, met 
aandacht voor de rol van het sociaal wijkteam. Ook is specialistische 
hulp nodig, in het bijzonder GGZ in de wijk. 

Bij het invullen van de lokale ‘gereedschapskist’ is wijkgericht 
weken zeker een van de aandachtspunten, waarbij ook de rol van 
de wijkteams wordt meegenomen.  Momenteel zijn wij bezig de 
GGZ in de wijk aanpak verder te verkennen.

7. Extra aandacht is nodig voor het versterken van sociale cohesie in de 
wijk waar deze doelgroep wordt gehuisvest om zo weerstand te 
voorkomen.

Wij onderschrijven dit. Draagvlak binnen de wijken waar de 
doelgroep wordt gehuisvest is essentieel. Hier zal aandacht voor 
zijn in het lokale uitvoeringsplan en de bijbehorende 
communicatiestrategie

8. Wij zijn van mening dat er uiterlijk januari 2019 een gedetailleerd Plan 
van Aanpak dient te liggen en uiterlijk oktober 2019 een 
Uitvoeringsplan, inclusief financiële onderbouwing, om aan 
betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en de 
deadline te kunnen halen. Ook moet duidelijk gemaakt worden wie 
regionaal en lokaal betrokken worden bij de voorbereiding. Verder 
dient er integrale afstemming te zijn met andere plannen binnen het 
sociaal domein, zoals de aanpak van personen met verward gedrag 
en de vernieuwde Woonvisie.

Wij stellen een lokaal plan van aanpak op, dat in Q2 2019 gereed 
zal zijn. Met de U16 gemeenten is afgesproken dat eind 2019, 
begin 2020 aan iedere gemeenteraad een lokaal uitvoeringsplan 
zal worden aangeboden. Ons plan zal alle relevante aspecten 
bevatten en integraal van opzet zijn. Doelgroep en problematiek 
van MOBW en personen met verward gedrag vertonen veel 
raakvlakken; afstemming is daarom heel logisch. In de te 
actualiseren Woonvisie zal aandacht zijn voor het huisvesten van 
deze (nieuwe) doelgroep.
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