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Reactiematrix naar aanleiding van het advies Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 van de 
WMO-raad Sociaal Domein Stichtse Vecht dd 24 augustus 2017 – versie 05-09-2017 

 
Nummer Opmerking/advies Reactie 

1.  Wij onderschrijven de visie, uitgangspunten en geschetste koers van 
de komende samenwerking binnen de U16-gemeente 

Wij onderschrijven deze ook. 

2.  Wij adviseren aan het rapport een specifieke Stichtse Vecht bijlage 
toe te voegen om zo de lokale situatie beter in beeld te krijgen.  

Wij gaan hier niet toe over. Regionaal hebben we afgesproken dit 
niet te doen. In dit document ligt de nadruk echt op het vaststellen 
van de regionale koers. Na de vaststelling van de Regionale koers 
beraden wij ons erover hoe wij  de lokale invulling het beste 
gestalte kunnen geven. De komende twee jaar gaan we benutten 
om de lokale situatie goed in beeld te brengen, daar is voldoende 
tijd en ruimte voor.   

3.  Wij benadrukken dat voor personen die een hoog specialistische 
ondersteuning nodig hebben of voor wie de veiligheid in het geding is, 
aanvullend op wat lokaal geregeld wordt, regionale voorzieningen 
worden gerealiseerd dan wel nodig zullen blijven. 

Wij onderschrijven dit.  

4.  Wij wijzen erop dat bij complexe problematiek zwaar of gespecialiseerd 
inzetten aan het begin soms noodzakelijk is, los van het uitgangspunt 
de zorg in de wijk zo licht mogelijk in te zetten. Later kan de zorg dan 
weer afgeschaald worden. 
Voor de toegang geldt dit ook: goede screening door gespecialiseerde 
professionals leidt tot inzet van betere zorg, die later weer afgeschaald 
kan worden. 

Wij onderschrijven deze aanname. Het inzetten van zorg is 
maatwerk. Per situatie wordt nadrukkelijk bezien wat de beste 
zorg is. 
We zetten nadrukkelijk in op het inrichten van een kwalitatief 
hoogwaardige toegang, waarbij zo nodig externe expertise wordt 
ingezet.  Uitgangspunt is: zware inzet wanneer dit nodig is en 
afbouw naar lichtere ondersteuning wanneer dat mogelijk is, 
afgezet tegen de behoefte van de inwoner. 

5.  In aanvulling op de in regionaal te ontwikkelen woonvisie voor de U16 
gemeenten vinden wij het van groot belang dat het beschikbaar komen 
van voldoende geschikte woonruimte voor deze doelgroep ook in het 
huidige woonbeleid van Stichtse Vecht direct als doelstelling wordt 
opgenomen. 

Wij hebben de verplichting om voldoende woonruimte voor deze 
doelgroep te realiseren.  
In de in 2016 vastgestelde Woonvisie is hierover niet specifiek iets 
opgenomen. Dat is ook niet nodig.  Bij de uitwerking van het 
woonbeleid, geformuleerd in de Woonvisie,  houden we echter 
nadrukkelijk rekening met deze doelgroep. Dit gaat via het 
realiseren van het Actieprogramma Wonen met Welzijn en Zorg 
en de met de woningcorporaties jaarlijks te maken 
prestatieafspraken. Een lokale aanbieder heeft al afspraken 
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gemaakt met corporaties over het beschikbaar stellen van 
woonruimte. 

6.  Bij nieuwbouwprogramma’s zal meer de nadruk gelegd moeten worden  
op vergroting van de voorraad sociale huurwoningen/appartementen 
voor onder andere deze doelgroep, met in het bijzonder aandacht voor  
betaalbare en duurzame appartementen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens om met name de uitstroom uit MO en BW 
te bevorderen 

Wij sturen waar mogelijk op het vergroten van de  woonruimte 
voor de door u genoemde doelgroepen. Daarnaast heeft de 
doorstroming binnen de woningmarkt onze blijvende aandacht. Er 
is veel behoefte aan woningen voor diverse categorieën 
spoedzoekers, en zeker ook aan woonruimte voor mensen met 
een middeninkomen. 

7.  Wij adviseren bij het werken met beleidsuitvoerings- en jaarplannen 
op lokaal niveau een in te stellen  werkgroep of klankbordgroep actief 
te betrekken. Hierin zouden ook experts van verschillende 
zorgaanbieders en cliënten zitting moeten nemen. 

Bij het invullen van de samenwerkingsagenda en het vullen van de 
lokale gereedschapskist staan wij een interactief proces voor. De 
suggestie om werkgroep of klankbordgroep in het leven te roepen 
kan wat ons betreft zeer zeker een onderdeel zijn van dit proces. 
We beraden ons er nog over of we bij de uitwerking met 
jaarplannen gaan werken. 

8.  Op basis van de samenwerkingsagenda gaan in de U16-gemeenten 
diverse pilots en proeftuinen lopen. Wij vinden het van groot belang 
dat dit, met inbreng van genoemde werkgroep/klankbordgroep,  ook in 
Stichtse Vecht gebeurt. 
Wij vinden het van belang dat ervaringsdeskundigen en cliënten- en 
familieorganisaties inbreng hebben in alle plannen en dat bij het 
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van alle plannen ook 
cliëntenplatformen/belangenbehartigers worden betrokken 

We onderzoeken of het ook wenselijk is om ook in Stichtse Vecht 
de komende twee jaar te experimenteren via pilots en/of 
proeftuinen. In nauw overleg met de betrokken maatschappelijke 
partners zullen we hierin een keuze maken, toegespitst op onze 
plaatselijke situatie. 
De inbreng van ervaringsdeskundigen en alle mogelijke 
belangenbehartigers is hierbij van belang. 

9.  Wij benadrukken het belang van de diversiteit van mensen binnen BW 
en MO, met hun problematiek, leefwereld en wensen en het belang 
om hiermee door middel van maatwerk rekening te houden . 

Wij onderschrijven dit. Waar mogelijk passen we maatwerk toe. 

10.  Om BW en MO veel meer lokaal in de wijk te kunnen organiseren is 
naast professionele zorg ook informele zorg nodig voor kwetsbare 
personen die in de wijk/buurt komen of blijven wonen. Wij willen dat 
vooral SWT’s, Welzijn SV, wijkcommissies, zorgorganisaties, 
woningcorporaties etc. zich hierop anticiperen cq worden voorbereid 
en dat dit terugkomt in het beleidsuitvoeringsplan.  
Hierin moet ook Psycho-therapie  aan cliënten en/of 
familie/naastbetrokkenen terugkomen, om het begrip voor en leren 
herkennen van signalen en kunnen omgaan met de psychische 
beperking te bevorderen 

Informele zorg is onontbeerlijk om BW en MO in de wijk te kunnen 
organiseren. In een vroegtijdig stadium betrekken wij alle 
relevante lokale partners (waaronder de door de raad genoemde) 
bij onze aanpak om te voor te zorgen dat iedereen er klaar voor is 
om de opvang van deze kwetsbare doelgroep in de wijk vanaf 
2020 mogelijk te maken. Als voorbeeld kunnen we noemen project 
Buurtgenoten, een samenwerking van Welzijn SV, Kwintes en 
Abrona, waarin getrainde vrijwilligers worden gekoppeld aan 
bijvoorbeeld BW-cliënten. 
Uw suggestie om aandacht te besteden aan Psycho-therapie 
zullen we serieus overwegen. 

11.  Het realiseren van een lokaal te organiseren time-out 
mogelijkheid/voorziening, bij voorkeur met inzet van informele 
zorgpartijen, is zeer wenselijk. 

We gaan nadrukkelijk de mogelijkheden om een lokale time-out 
voorziening te realiseren onderzoeken. 

12.  Wij stemmen in met het expliciet meenemen van jongeren vanaf 18 
jaar die niet meer onder de Jeugdwet vallen in de voortzetting van 
ondersteuning via beschermd wonen. Voor deze groep is specifieke 

Deze doelgroep heeft onze nadrukkelijke aandacht. We 
ontwikkelen op dit moment een aanpak voor de doelgroep 18-
/18+.  Ook in de regio streven we naar een doorgaande lijn in 
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aandacht nodig voor werk en inkomen en de raad ziet regionale te 
ontwikkelen projecten met combinaties van leren en werken tegemoet. 
In het bijzonder moet hierbij aandacht zijn voor ex-gedetineerden, 
daklozen en zwerfjongeren. 

ondersteuning van jeugdigen naar volwassenen. Wij 
onderschrijven dat bij deze aanpak in het bijzonder aandacht moet 
zijn voor werk en inkomen en de combinatie van leren en werken. 
Daarbij richten we ons met name op kwetsbare groepen, zoals 
uitvallers uit het onderwijs of jongeren, afkomstig uit 
praktijkonderwijs, VSO of Entree, maar ook de thuiszitters.   

13.  Wij vinden bij activering, waarbij de focus vooral ligt op het toeleiden 
naar werk, het behalen van een startkwalificatie van groot belang. Wij 
adviseren hiervoor een samenwerking aan te gaan met ROC’s  en 
deze bij het regionale uitwerkingsplan te betrekken. 
Wij benadrukken onze brede kijk ten aanzien van Participatie: er moet 
naast economische-, ook sprake zijn van maatschappelijke- en sociale 
participatie. 

Ook wij achten het van groot belang, dat diegenen, die in staat zijn 
om een startkwalificatie te behalen, die ook realiseren. Via RMC 
en RBL is de verbinding met het beroepsonderwijs daarvoor 
aanwezig. Diegenen, die niet in staat zijn tot het behalen van een 
startkwalificatie bieden we ondersteuning op trajecten richting 
werk of dagbesteding. 

14.  Vrouwenopvang is nog niet opgenomen in het rapport omdat de 
doeluitkering hiervoor mogelijk niet gedecentraliseerd gaat worden. Wij 
wijzen erop dat hierover mogelijk in september 2017 een besluit 
genomen gaat worden. 

Wij wachten de ontwikkelingen en de besluitvorming hieromtrent 
af. 

15.  In 2018 en 2019 kunnen voor de uitvoering van pilots gelden van de 
centrumgemeente beschikbaar worden gesteld aan regiogemeenten. 
wij ontvangen graag een begroting gekoppeld aan het uitvoeringsplan, 
waaruit blijkt dat gelden aan Stichtse Vecht worden toegekend voor de 
uitvoering van pilots en projecten. 

Bij onze keuze voor het uitvoeren van pilots en projecten zullen wij 
deze zeker vergezeld doen gaan van een begroting en waar 
mogelijk doen wij dan een beroep op het budget van de 
centrumgemeente. De raad ontvangt hiervan te zijner tijd een 
overzicht. 

16.  Vooralsnog wordt geen besluit genomen over de toegang van mensen 
met psychische stoornis tot de Wlz, zo meldde  Van Rijn aan de 
Tweede Kamer in juni van dit jaar. Dit heeft gevolgen voor het 
verdeelmodel BW en MO dat in ontwikkeling is.  In het najaar van 2017 
worden budgettaire gevolgen voor de diverse domeinen nader 
onderzocht 

Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de 
gaten. 

17.  Opmerkingen vanuit de Netwerkgroepen van de raad: 
• Heb een niet te hoge verwachting van de inzet van vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Maak een duidelijk onderscheid in beleid voor de diverse 

groepen en gooi deze niet op een hoop 

 
• Ook bij de uitwerking van deze Regionale koers zal de 

inzet van vrijwilligers onmisbaar blijken. Het is bekend dat 
al een groot beroep op de talloze in onze gemeente actieve 
vrijwilligers wordt gedaan. We waken nadrukkelijk voor 
overbelasting van vrijwilligers en bieden een 
ondersteuningsprogramma voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. Wij verwachten dat er ook 
vrijwilligers zullen zijn die zich voor deze doelgroep willen 
inzetten. De zorgvuldige en verantwoorde inzet voor 
vrijwilligers bij BW en MO is een belangrijk aandachtspunt. 
 

• Om de gemeentelijke aanpak voor BW en MO tot een 
succes te maken zetten wij nadrukkelijk in op maatwerk en 



4 
 

 
 
 

• Zelfstandig wonen verbetert niet altijd de kwaliteit van leven 
 

passen dit waar mogelijk toe. 
 
 

• Wij zijn ons er van bewust dat zelfstandig wonen niet voor 
iedereen die gebruik maakt van BW en MO een reële optie 
of perspectief is, al is dat wel nadrukkelijk het uitgangspunt. 
Het systeem van ‘omklapwoningen’ waar Kwintes mee 
werkt is een goed voorbeeld van het zorgvuldig toewerken 
naar zelfstandig wonen. 

 


