Regionale bijeenkomst Adviesraden
Onderwerp: Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.
Datum: 08 oktober 2019
Aanwezig: vertegenwoordigers van alle acht adviesraden en de beleidsmedewerkers uit de regio

Thema’s

Doelen



Thuis in de Wijk
















Wat ga je doen om de wijken beter te
informeren en meer ontvankelijk te
maken?
Alle zorgvragers gaan in de stad
wonen?
Wat wordt er aan preventie gedaan?
Financieel, verslaving.
De kwetsbaarheid in de wijk kan onder
druk komen te staan.
Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers of
professioneel getraind?
Wonen + zorg scheiden. Als iemand
een levenslange beperking heeft, hoe
doe je het dan?
TOP project!
Eetproject waarin samen gekookt en
gegeten wordt zijn belangrijk.
Opzetten van huiskamer en
activeringsprojecten (voorbeeld
proeftuin Veghel, PB-huis Veghel).
Hoe wil je regionaliteit bevorderen van
de opvang en begeleiding als
woningen, opvanghuizen etc. in
kleinere gemeentes/dorpen niet
beschikbaar zijn of komen?
Aandacht voor kwetsbaarheid van
cliënt als die alleen staat in zijn wijk?
Clustervorming?

Op + afschaling zorg. Hoe toetsing?
Hoe ga je de grote ambities concreet
maken?

Beschermd Wonen






Maatschappelijke Opvang
















TOP: aandacht voor de snelle
doorstroming.
Hoe is de afstemming met sociale
huurwoningen. Worden mensen ook
gedwongen van een gezinswoning
naar een clusterwoning?
Maatschappelijke opvang als
strafmaatregel. Drugs gevonden, huis
gesloten en uitgesloten van woning.
Nachtopvang draagt niet bij aan
herstel, maar neemt toe. Hoe
doorbreken we dit?
Maatschappelijke opvang als
afvoerputje! Onvoldoende
samenwerking met justitie.
Creëer laagdrempelige opvang waarbij
veiligheid, hygiëne en voorkomen
teloorgang centraal staan.
Uitvoeringsprogramma: hoe ga je dit
programma concreet opzetten? Welke
stappen onderneem je? Heb je voor
de onderdelen een
streefdatum/tijdslijn?
Creëer
zorgcoöperaties/woonboerderijen.
Respecteer de groep die geen dak
boven hoofd wil, zet in op voorkomen
overlast (model Utrecht).

Verlagen toestroom? Wat doe je met
het verschuiven (regie) van de
toelatingscriteria? Hoe worden je
cijfers dan reëel en transparant?
Wat is de reden dat het aantal
zorgvragen toeneemt?
Hoe kan het dat casuïstiek zwaarder
wordt?
TIP: communicatie naar de burger
over de verschillende ontwikkelingen
zoals Wvggz en Wlz.

Netwerk Toegang Opvang en Wonen






Wonen














Moet je de bevolking niet meenemen in
deze ontwikkeling zoals met het
programma dementie vriendelijke?
Het aantal geschikte woningen zal
onvoldoende blijven.
Support van de hele bevolking is
essentieel. Particulier en bedrijfsleven.
Hoe kom je aan nieuwe woonruimte?
Starters/jongvolwassenen zoeken naar
woningen en vinden die niet.
Hoe hard de gemeentegrenzen?
Hoe investeer je in grotere draagkracht
van de bevolking?
Door de instroom van mensen met
psychische/psychiatrische problemen
zal de druk op de wijken toenemen.
Draaglast kan de draagkracht van de
wijk te boven gaan. Hoe manage je dit?



Wat zijn de verschillen per gemeentes
voor de toegang tot wonen?
Waarom is de samenwerking tussen
de verschillende zorgverleners nog
niet voor elkaar? Iedereen zijn eigen
“toko”.
Weg met de schotten in financiering.
Samenwerken i.p.v. te star hanteren
regio grenzen.
Waarom vallen mensen “uit de boot”?
Als je zelf de zorg niet kan bieden, dan
begeleid je door naar een andere
instantie. Niet denken: “jammer dan”.
Verbeter de uitvoering (instellingen zijn
nu te veel aanbod en naar binnen
gericht).

Bemoeizorg en Zorg & Veiligheid





Monitoring






Hoe zit het exact met hoe de
ontwikkelingen gelopen zijn in de
afgelopen drie jaar/ Kun je dit ook helder
en transparant maken?
Hoe evalueren?
Hoe ga je vroegsignalering toepassen?
Evalueren hoe? Toetsen hoe?

Zorgmijders, waar staat die groep?
TIP: mensen met verward gedrag
aandacht dat ze niet tussen GGZ
ambulante zorg en bemoeizorg / zorg &
veiligheid staan.
In hoeverre is gekeken naar de
“werkwijze medisch noodzakelijke
verblijf GGZ” bij de inrichting van de
structuur in de regio.










Vroegsignalering: thuis in de wijk /
buurtteam zorgt voor doorverwijzing
naar juiste aanbieder. Wonen, zorg &
veiligheid.
Beschermd wonen vanaf 2022 een
lokale verantwoordelijkheid per
gemeente. In hoeverre wordt
beschermd wonen lokaal gemonitord?
Invoering gezamenlijk ICT systeem.
TIP: gebruik ervaringsdeskundigen in de
monitoring. Hoe ervaart de burger de
onderwerpen beschermd wonen en
maatschappelijke opvang?
Doorstroom passende plek. Langere
termijn toetsing?

Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel
Aanwezig: Yasmina El Mallaly en Liesbeth Sluijter-Duits
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel wil ik aangeven dat wij als raad het concept
model hebben bekeken en geen inhoudelijke aanvullingen/opmerkingen hebben. Wel verstuur ik
hierbij het verslag van de regiovisie van Liesbeth en ik. Misschien dat je hier nog tips uit kan halen
voor de volgende keer dat een regiovisie wordt gegeven.
Een mooie en duidelijke visuele concept versie. Veel succes verder en wij als Adviesraad kijken uit
naar de uiteindelijke uitvoering van de regiovisie.

Adviesraad Sociaal Domein Sint-Michielsgestel
Aanwezig: Ans van Outersterp en Jans Oosting
Regiovisie wonen en zorg.
Algemeen ; goed dat er een visie ligt voor de komende jaren, deze visie is gebaseerd op de evaluatie
van de activiteiten 2016-2019.
Vanuit deze visie worden vanaf 2020 uitvoeringsplannen per jaar geschreven die op hun beurt weer
leiden tot bijstelling van de visie.
De visie beslaat diverse aandachtvelden, uit de evaluaties hiervan blijkt dat nog niet alles bekend is
en dat veel cijfers nog ontbreken dit leidt tot de vele acties verwoord in de visie. Deze acties zijn
verwoord in ambities.
Opmerkingen en aanbevelingen.
- Geef per aandachtsveld aan welke ambities op welk tijdstip in welk jaar moeten worden
uitgewerkt en gerealiseerd. Geef hierbij tevens aan de aantallen , financiën inzet en de te
bereiken doelen. Kortom maak alle ambities SMART, en concreter nu is het een grote
opsomming zonder echte prioriteiten.
- Geef tevens prioriteit aan de grotere doelen bv. eerst wonen dan zorg enz.
- Geef hierbij ook aan wat de doelstellingen zijn per deelnemende gemeente, en maak hierbij
de financiën inzichtelijk , voeg bij de uitvoeringsplannen een begroting zodanig dat bij de
evaluatie ook inzicht kan worden gegeven in de besteding van de gelden(jaarrekening) dit
maakt de besluitvorming in de gemeenteraad duidelijker .
- Geef in de uitvoeringsplannen tevens aan hoe de geldstroom binnengekomen bij de
centrumgemeente aan de hand van concrete hulp en resultaten is en wordt verdeeld.
- Het aantal ambities is hoog geef haalbaarheid aan maar geef tevens aan waar snel resultaten
gehaald kunnen worden, het zogenaamde lage fruit geeft kans op succes.
- Maak de externe belemmering beter inzichtelijk , bv beperkt woningaanbod voor wonen,
gelden voor externe deskundige inhuur e.d
- Kortom maak de ambities SMART geef per gemeente inzicht en benoem de geldstromen in
de visie en in de uitvoeringsplannen.
- Leg meer nadruk op de onderlinge samenwerking op lokaal niveau, waarbij juist o.a.
vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, buddy’s en maatjes meer betrokken mogen worden.
- Leg meer nadruk op de inzet van ervaringsdeskundigheid.
- Doe aan preventie, met name bij de groep pechhebbers kan vroegtijdig ingrijpen veel leed
voorkomen.
- Betrek ook actief de naaste woonomgeving. Door meer huisvesten in de wijk zal ook de druk
op de wijk toenemen. Door begrip te kweken en uitleg te geven zal de acceptatie beter zijn.

