
Beste raads- en commissieleden, 
 
In het weekend is er een flinke mailwisseling geweest tussen enkele van de commissieleden. Dit n.a.v. 
een mail/ uitnodiging van de Tussenvoorziening uit Utrecht en het voorstel van Els Swerts om een 
informatieve commissie/ werkbezoek met deze en andere partijen te organiseren. In de 
onderstaande mail probeer ik iets van het proces samen te vatten, ter voorbereiding op de 
behandeling in de commissie van morgen. 
 
Voorgeschiedenis kaders MOBW: 

- In december 2017 zijn de regionale kaders voor maatschappelijk opvang en beschermd 
wonen (MOBW) door de raad (en alle raden in de U16) vastgesteld. In de commissie SD van 
november 2017 zijn deze kaders besproken (zie hieronder voor het verslag). 

- Voorafgaand aan de vaststelling van deze kaders was op 18 mei 2017 een regionale 
raadsinformatieavond in Mijdrecht voor de raad georganiseerd over dit proces en de kaders. 

- Het huidige stuk dat voorligt voor de commissie van morgen vormt een verfijning en meer 
lokale toespitsing van het stuk van december 2017. Wat, als ik het verslag van de cie SD lees, 
ook een wens was vanuit de commissie. Het voorliggende stuk geeft 7 lokaal getinte 
uitgangspunten, aangevuld met aandachtspunten en een summier plan van aanpak. Het 
vormt verder lokale duiding van de regionale koers. Andere U16 gemeenten hebben geen 
lokale kaders begrijp ik. 

- De regionale kaders worden verder uitgewerkt in lokale uitvoeringsplannen per gemeente. 
Deze komen eind 2019/ begin 2020  naar de raad. Daarin wordt op gemeenteniveau 
aangegeven hoe SV invulling gaat geven aan de nieuwe taak MOBW (hierin komen dus de 
concrete lokale accenten). 

- Toegezegd is dat de raad 2x per jaar over de voortgang wordt geïnformeerd.  
- Daarnaast loopt ook het inkoopproces (WMO-breed) van de gemeente Utrecht voor de 

periode vanaf 2020. MOBW maakt hiervan onderdeel uit, daarom liften de U16 gemeenten 
mee in dit proces, denken mee, hebben inbreng. 

- Over de inkoop: Op dit moment zijn weer twee aanbieders binnen St.V. gehuisvest: Kwintes 
en Lievegoed. Daarnaast zijn er grote aanbieders als De Tussenvoorziening, Leger des Heils 
en Lister actief in Utrecht en andere gemeenten: voor inwoners van alle U16 gemeenten. Naar 
verwachting zullen alle huidige partijen meedoen met de inkoop en in de toekomst ook MOBW 
kunnen leveren voor Stichtse Vecht.  

 
Wat zijn nu de opties voor morgen in de commissie: 

- Met de regionale kaders (die al zijn vastgesteld) ligt er voldoende kader voor de wethouder 
om door te gaan met het proces rondom het uitvoeringsplan, de samenwerking en inkoop. Er 
is dus geen haast bij de lokale kaders. De lokale kaders vormen inkleuring. 
Opties: 

- Morgen het voorliggende stuk bespreken in de commissie en eventueel extra kaders/ 
opvattingen meegeven aan de wethouder; 

- Amendementen formuleren op het raadsvoorstel; 
- Het stuk als niet besluitrijp benoemen: eerst een informatieve commissie. Maar dan wel 

graag een korte inventarisatie over wat het doel van deze informatieve commissie is en 
welke thema’s concreet aan de orde moeten komen. Wil de commissie meer informatie om 
de lokale kaders vast te kunnen stellen (bijvoorbeeld info over wat er speelt, de in- en 
uitstroom, doelgroep, het proces etc)? Of meer werkbezoeken (zoals vorige maand bij 
Kwintes)? Of wil men meer invloed op de kaders/ meer ruimte voor de lokale kleuring? En is 
dit commissie breed of leeft deze wens alleen bij enkele fracties? Ook goed om te benoemen: 
Wat is de verwachting rondom de rol van de commissie bij de uitvoeringsplannen? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uit het verslag van de cie SD 21-11-2017 (in de raad was het uiteindelijk een hamerstuk en is er 
niets over gezegd): 
 
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang/ regionale koers 
Vrijwel alle fracties delen het uitgangspunt om de koers te zien als een richtinggevend groeidocument, 
waarna langzaam in het proces meer duidelijk gaat worden. Er zijn veel inhoudelijke vragen en zorgen 
rondom de uitvoering en invulling. Men heeft het gevoel dat er nu geen vergaande, bindende 
uitspraken gedaan kunnen worden. Een aantal fracties vindt het stuk prematuur. 



 
De financiële consequenties zijn nog niet bekend. Wat gaat er veranderen? Wat is ons vertrekpunt? 
Hoe gaat het nu eigenlijk? Hoe groot is de doelgroep? Hoe kan de raad kaders stellen of controleren, 
als er nog zoveel onduidelijk is? Ook worden zorgen geuit over onder meer de extra druk op de 
sociale woningvoorraad en de leefbaarheid in de wijken. Meenemen in het woonbeleid wordt diverse 
malen genoemd. Er is dringend behoefte aan 1 en 2-persoons huizen/ appartementen. Ook wordt de 
suggestie gedaan om huizen op te kopen voor de doelgroep, zodat er niet teveel druk op enkele 
wijken komt. En wat is het tijdspad? Hoe wordt dit ingestoken als het over 2 jaar al moet draaien? 
 
Enkele fracties benadrukken het gaat om onze eigen inwoners en het belangrijk is om mensen in hun 
eigen omgeving een plek te geven. En dat het goed is dat de doelgroep niet alleen maar in 
opvanghuizen woont. Genoemd wordt dat een goede dagbesteding belangrijk is en dat de expertise 
van Pauw hierbij gebruikt kan worden. 
 
Wethouder Koops snapt de zorgpunten en er is ook nog veel onbekend en onduidelijk. Ze ziet dat de 
meeste partijen zich gelukkig wel kunnen vinden in de koers. Ze licht toe dat het nu ook nog niet gaat 
om de ‘hoe’-vragen en de lokale invulling. Dat komt later in het uitvoeringsprogramma/ Plan van 
Aanpak. Ze neemt daarin de gedane opmerkingen en suggesties mee. In de eerste helft van 2018 kan 
de commissie meer informatie verwachten. Belangrijk is om niet af te wachten maar de lijn van de 
commissie Dannenberg door te zetten.  
 
 Bespreekstuk voor op de raadsagenda. 
 Actiepunt wethouder Koops: schriftelijk terugkomen op de vragen van Streekbelangen over de 
positie van de raad/ kaderstellen en controleren (verzoek om kwaliteitstoets, kaderstellende budgetten 
en de rekenkamer over 2 jaar vragen om een oordeel over hoe het gaat). 
 
 
Hartelijke groet, 
 
AnneMarie Hiemstra 
raadsadviseur 
 

 
 

 annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl 
T 0346 254349 M 06 10328436 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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