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Beste mevrouw Habets,
 
U heeft op 22 november 2018 over het onderwerp Lokale kaderstelling maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen een aantal vragen gesteld. 
Onderstaand treft u de beantwoording hiervan aan. Ik herhaal eerst steeds uw vraag. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Fred Nieuwesteeg 
Beleidsadviseur sociaal domein
 

 

 fred.nieuwesteeg@stichtsevecht.nl
T 0346-254578 M 06 12980240
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen
Aanwezig: ma di do

Nu abonneren op onze nieuwsbrief 

                              
 
 
Beantwoording raadsvragen
 
De fractie heeft haar oor te luister gelegd bij zorgprofessionals MO en dit geven zij als reactie, reflectie 
en zorgpunten mee. De fractie van Maarssen 2000 wil deze graag met u delen en u vragen om ons 
meer inzichten te geven hoe en op welke wijze de gemeente in haar kaders/beleid daarop gaat 
inzetten. Wij vragen u commentaar, reactie en input op dit stuk te geven.

 
Vraag 1:
Bij het vaststellen van het lokaal kader wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt. Punt van zorg door 
professionals aangereikt en hoe gaat SV daar invulling aangeven is de vraag?
Kenmerkend is dat bij de maatschappelijke opvang (MO-) cliënten is dat zij doorgaans zelf geen vraag 
stellen. Hoewel de problematiek vaak al langer speelt, komt hun eigen vraag vaak pas naar boven als 
de situatie zo ver uit de hand is gelopen dat dakloosheid bijna niet meer is te voorkomen. Snellere 
hulpverlening, outreachend, bijvoorbeeld met een er-op-af-team, kan voorkomen dat mensen in de 
MO terecht komen. Is beter voor de persoon zelf (want dakloos worden is ontwrichtend) en is ook 
beter voor de gemeente (want opvang is duur, en de weg naar herstel is langer vanuit de opvang dan 
vanuit een eigen huis). Dit werkt alleen als de hulp kan worden ingezet zonder vraag van de cliënt, 
maar bijv. n.a.v. signalen van gemeente, woningbouw, politie. 
 
Antwoord vraag 1:
De cliënt staat altijd centraal, ook als hij/zij zelf geen (hulp)vraag stelt. Op dit moment maken wij nog 
gebruik van het Meldpunt Zorg & Overlast, dat de GGDrU uitvoert. Dit is onder andere bedoeld voor 
het melden van zorgmijders. Vanaf volgend jaar gaan wij deze meldfunctie lokaal organiseren in 
combinatie met een pilot ‘GGZ in de wijk’, in het kader van de aanpak van personen met verward 
gedrag.  Dit houdt een intensieve lokale samenwerking in van alle betrokken partijen. De wijk GGZ-er 
heeft ook als taak er snel op af te gaan, vertrouwen op te bouwen en praktisch en onorthodox te werk 
te gaan.  Omdat we ook stevig inzetten op preventie en het in een zo vroeg mogelijk stadium 
signaleren van problemen om erger te voorkomen, denken wij niet alleen GGZ-cliënten, maar alle 
kwetsbare inwoners, zoals ook de potentiële MO-cliënten en zorgmijders, sneller in beeld te krijgen en 
ervoor te zorgen dat zij de integrale ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  Dit zal een belangrijk 
thema zijn in het lokale  Uitvoeringsplan dat in ontwikkeling is en eind 2019, begin 2020 aan de 
gemeenteraad zal worden voorgelegd.
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Vraag 2:
Heeft de gemeente ook een beleid t.a.v. zorgmijders? 
 
Antwoord vraag 2:
Zie het antwoord op vraag 1. 
 
Vraag 3:
Bij het aandachtspunt samenhang doelgroepen / problematiek wordt de doelgroep MO vrijwel gelijk 
gesteld aan de doelgroep ‘mensen met verward gedrag’. 
Hoewel er in de MO ook mensen met verward gedrag voorkomen, is de doelgroep van de MO veel 
breder. Doorgaans is er sprake van een bepaalde persoonlijke kwetsbaarheid in combinatie met een 
opeenstapeling van problematieken op verschillende levensgebieden. De ‘druppel’ om op straat te 
komen is vaak: huurschuld, echtscheiding, of  ‘eruit gezet worden’ door ouders. Maar daaronder ligt 
dan doorgaans een brij van schulden, schaamte, sociaal isolement, werkloosheid, gezinsproblematiek, 
enz. Met soms (maar niet altijd) als onderliggende oorzaak een verstandelijke beperking of 
persoonlijkheidsproblematiek. En waar als ‘oplossingsstrategie’ vaak eerder gekozen wordt voor fight 
(onaangepast gedrag, agressie), flight (vluchten in verslavingen) of freeze (apathie, moedeloosheid, 
isolatie) dan voor het kunnen stellen van een adequate vraag.  Deze doelgroep vraagt een andere 
aanpak dan de GGZ doelgroep. Groot verschil is ook dat de maatschappelijke opvang tijdelijk van 
aard is, en erop gericht is dat mensen het weer zelf kunnen. Door de overlap met de GGZ doelgroep 
te veel te benadrukken loop je het risico eraan voorbij te gaan dat lichtere vormen van 
opvang/woonvormen vaak ook zouden voldoen.
 
Antwoord vraag 3:
Er is overlap tussen doelgroepen en problematiek,  maar we zijn ons er van bewust dat er verschillen 
zijn, daar hebben we zeker oog voor. Voorzieningen waar inwoners tijdelijke opvang krijgen hebben 
ook onze aandacht.

Vraag 4:
Naar aanleiding van het bovenstaande hoe wordt de specifieke doelgroep MO vorm gegeven?
 
Antwoord vraag 4:
De doelgroep bestaat uit inwoners die nu gebruik maken van  beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang (MOBW). Dit is een ‘nieuwe’ doelgroep voor de gemeenten. De komende periode wordt dan 
ook gebruikt om meer inzicht te krijgen in deze doelgroep en hiervoor meer expertise te ontwikkelen.

 
Vraag 5:
Bij de woonopgave: Er zijn veel creatieve woonvormen in te zetten. Denk bijvoorbeeld minder in 
woonvoorzieningen, maar meer in ambulantisering van zorg in reguliere woningen. Gebruik 
innovatieve woonvormen zoals gemengd wonen; dan wonen er weliswaar veel MO-cliënten bij elkaar, 
maar goede begeleiding en een duidelijk aanspreekpunt voor omwonenden dragen ook bij aan het 
voorkomen van onrust en overlast. Majella Wonen in Utrecht is hier een goed voorbeeld van.
Beschermd wonen kan ook in ambulante vorm. Onderzoek de mogelijkheden van omklapcontracten 
(de woning staat voor een periode op naam van de instelling; bij goed gedrag komt het na een tijdje op 
eigen naam). Als je opvangt in een woonvoorziening, denk er dan ook aan dat mensen daarna weer 
moeten doorstromen. ‘Meteen’ plaatsen in een reguliere woning (housing first?, omklapwoning?, 
voorwaarden?) zorgt voor een korter traject omdat je sneller kan werken aan het verbinden in de 
buurt.
 
Antwoord vraag 5:
Wij zijn op de hoogte van de verscheidenheid aan mogelijke woonvormen voor deze doelgroep. Wij 
onderzoeken alle mogelijkheden om woonruimte te realiseren die past bij deze doelgroep en onze 
gemeente, in de verschillende wijken. Zo zijn we met aanbieders al in gesprek over de door u 
genoemde omklapcontracten. In het lokale Uitvoeringsplan komen we hier uitgebreider op terug.

 
Vraag 6:
De koppeling van activering, inkomen en schulden vinden wij te kort door de bocht. Er lijkt nu te staan 
dat het doen van dagbesteding/(vrijwilligers)werk/ de oplossing is voor tegengaan van schulden. 
Financiële problematiek is niet het enige dat schulden veroorzaakt. Er is meer aan de hand dat je niet 



alleen oplost met activeren van mensen richting werk.  Schulden en dakloosheid komen ook voor bij 
mensen die werken.
 
Antwoord vraag 6:
Wij zijn ons ervan bewust dat activering niet per definitie de oplossing is voor het tegengaan van 
schulden, al kan dit er wel aan bijdragen. Bij de invulling van de lokale ‘gereedschapskist’ zullen we de 
elementen activering, inkomen en schulden, met hun onderlinge raakvlakken, wel apart uitwerken.

 
Vraag 7:
Nergens in het stuk wordt gesproken over gezinnen. Is daar ook aandacht voor?
 
Antwoord vraag 7:
De aanpak van MOBW betreft maatwerk. Het gaat vaak over individuen, maar er kan ook sprake zijn 
van gezinsproblematiek. Bij de uitwerking is hiervoor zeker aandacht.

 
Vraag 8:
Maarssen 2000 ziet in de opzet van lokaal beleid niet terug dat er 24 uurs bereikbaarheid is voor 
mensen die MO of GGZ problematiek ervaren. Het kan niet zo zijn dat we dat aan de politie overlaten.  
Nu is daar nog geen voorziening voor ingericht.
 
Antwoord vraag 8:
Bij mensen die in MOBW zitten is per definitie sprake van intensieve ondersteuning die 7 x 24 uur 
bereikbaar en beschikbaar is. Samen met aanbieders wordt nagedacht over hoe de 24 uurs 
begeleiding in de toekomst vormgegeven kan worden. 
 
Vraag 9:
Het RVS stelt dat de regiokoers door de raad is vastgesteld. De raad heeft expliciet hem ter 
kennisneming vastgesteld. Dus niet beleid of iets dergelijks. Zou dat in het huidige RVS kunnen 
worden aangepast?
 
Antwoord vraag 9:
De gemeenteraad heeft de Regionale koers op 19 december 2017 vastgesteld, met de kanttekening 
dat in 2018 aan de raad aanvullend lokale kaders zouden worden aangeboden. Deze lokale kaders 
liggen nu voor. De Regionale koers geeft vooraf richting aan de ontwikkeling van MOBW in de U16 
gemeenten. Met de lokale kaders worden meer lokale accenten benoemd. Met het volgend jaar op te 
stellen Uitvoeringsplan komt de lokale invulling prominent aan de orde.
 
Vraag 10:
Is het al duidelijk welk budget er per client naar de lokale overheid wordt overgedragen en welke 
middelen regionaal worden toebedeeld. Gaan we in regioverband een bijdrage of abonnement 
afspraken maken. Dus graag meer inzicht in de financiële gevolgen van de overheveling van deze 
taak. De financiële paragraaf is nu niet toegevoegd met als argument dat we nog niet weten wat het 
rijk hierover beslist. U stelt het gaat taakstellend worden en van het rijk weten we nog niet welke pot 
geld ermee gemoeid is.  Ik neem aan dat de gemeente toch wel een prognose heeft gemaakt en we 
zouden deze dan ook graag bij de stukken toegevoegd zien.
 
Antwoord vraag 10:
Wij kunnen het gewenste financiële inzicht nog niet geven. Het is op dit moment nog onduidelijk 
hoeveel geld er met de uitvoering van deze nieuwe taak gemoeid zal zijn en hoeveel hiervoor 
beschikbaar komt. We verwachten begin volgend jaar inzicht te krijgen in het landelijk verdeelmodel 
voor MOBW. Pas als duidelijk is hoeveel wij van het Rijk ontvangen vanaf 2021 zullen wij een eerste 
prognose maken.
 
Vraag 11: 
In het voorstel staat dat Kwintes en Lievegoed nu ook inwoners uit de regio opvangen. Is het de 
bedoeling dat deze teruggaan naar eigen woonplaats, opdat er ruimte komt voor eigen inwoners die 
nu op de wachtlijst staan?
 
Antwoord vraag 11:



Voorzieningen die in een bepaalde gemeente gevestigd zijn, zijn in de toekomst niet exclusief bedoeld 
voor inwoners van die gemeente. Voorzieningen hebben een regionaal karakter. Wel gaan we in UW-
verband afspraken maken over het gezamenlijk gebruik van voorzieningen in de regio, zoals die in 
onze gemeente. Verder is het de bedoeling dat een deel van de intramurale capaciteit 
geambulantiseerd gaat worden. Cliënten kunnen niet verplicht worden te verhuizen naar de gemeente 
van herkomst. Zeker een deel van de huidige bewoners van de instellingen in onze gemeente die van 
andere gemeenten afkomstig zijn zal hier ook gehuisvest blijven.
 
Vraag 12:
Dakloosheid of dreigende uithuisplaatsing heeft vaak heel andere oorzaken dan in dit stuk vernoemd. 
Dat kan bij wijze van spreken iedere inwoner overkomen door baanverlies, echtscheiding etc. wij 
zouden het een goede zaak vinden als er zgn parent houses bij dit onderwerp wordt meegenomen. 
Misschien goed om bij https://eropaf.nl/ naar ervaringen te vragen.
 
Antwoord vraag 12:
Wij zijn ons ervan bewust dat dakloosheid en dreigende uithuisplaatsing uiteenlopende oorzaken 
kunnen hebben. Bij de uitwerking hebben we hier zeker oog voor.
 
Vraag 13:
Het voorstel geeft aan dat 2018-2021 experimenten worden uitgevoerd. Maarssen 2000 wijst de 
gemeente erop dat er in den lande al veel geëxperimenteerd is. Zie bijv de sheet over veelbelovende 
aanpakken. Maarssen 2000 mist dat in de aandachtspunten.
 
Antwoord vraag 13:
Wij zijn op de hoogte van experimenten die al worden uitgevoerd. In verschillende U16-gemeenten 
wordt een aanzienlijk aantal  pilots uitgevoerd, met de uitkomsten waarvan alle gemeenten hun 
voordeel kunnen doen. In Stichtse Vecht nemen wij deel aan de Buurtcirkel (o.a. ex-beschermd wonen 
cliënten ondersteunen elkaar), we willen starten met het project Gewoon Thuis (intensieve begeleiding 
thuis), beide projecten samen met Kwintes en overwegen een proef met de Pitsstop (een tijdelijke 
opvangvoorziening voor mensen die tijdelijk dakloos zijn), samen met het Leger des Heils.
 
Vraag 14:
Verder missen we de doelgroep zwerfjongeren, wat een toenemende mate een probleem is.
 
Antwoord vraag 14:
We erkennen dat de doelgroep voor MOBW zeer breed is en dat ook jongeren hiervan deel uitmaken. 
Bij de uitwerking hebben we zeker  oog voor alle doelgroepen.
 
Vraag 15:
Verder missen wij of ervaringsdeskundige inwoners en lokale zorgprofessionals betrokken zijn bij het 
opstellen van de lokale kaders. Daarmee bedoelt mijn fractie niet de Adviesraad SD.
 
Antwoord vraag 15:
Bij het opstellen van deze kaders zijn ervaringsdeskundigen en lokale zorgprofessionals niet 
betrokken. Bij de verdere uitwerking maken wij zeker gebruik van alle expertise die voorhanden is.
 
Vraag 16:
Dan nog over inzetten op draagvlak onder inwoners. Deze strategie is in casu Haarrijn niet geslaagd. 
Wat zijn de verbeterplannen om dit in de toekomst beter vorm te geven? Welke participatie heeft er 
met inwoners van Zwanenkamp plaatsgehad.
 
Antwoord vraag 16:
Het creëren van draagvlak is cruciaal om het huisvesten en begeleiden  van cliënten uit deze 
doelgroep in de wijk te doen slagen. We zullen hiervoor een passende strategie ontwikkelen, die wij in 
het Uitvoeringsplan zullen uitwerken. In het voortraject van het project Haarrijn/Zwanenkamp is de 
communicatie met de omwonenden niet goed geweest. Bij de verdere planontwikkeling worden  de 
bewoners  adequaat betrokken. 
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