CDA: Vraag over beschermd wonen / dagbesteding jongvolwassenen

In de regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 is afgesproken
dat de wachtlijsten voor beschermd wonen voor regio Haaglanden afgebouwd zouden worden en een
toereikend en sluitend aanbod van zorg en ondersteuning vormgegeven zou worden. Op dit moment
komen bij de CDA fractie echter signalen binnen dat er nog steeds sprake is van een wachtlijst.
Beschermd wonen is bedoeld voor jongeren waarvoor zelfstandig wonen nog te veel gevraagd is. Doel
van het beschermd wonen is dat zij in groepsverband wonen en onder begeleiding werken aan eigen
ontwikkeling en vaardigheden. Zo maken ook zij zoveel mogelijk deel uit van de maatschappij. Juist
voor deze groep jongeren is sociale inclusie belangrijk. Vaak is thuis wonen voor de jongere geen
houdbare situatie, maar gebeurt dit noodgedwongen toch met isolement en een ontwrichte thuissituatie
als gevolg.
Als voorbeeld noemen we een jongvolwassene met een complex ziektebeeld waarbij onder andere
risico op zelfdoding aanwezig is. Daardoor is intensieve begeleiding nodig. Deze jongvolwassenen moet
op weg naar volwassenheid zelfstandig worden en daarom begeleid wonen. Dit wil deze persoon zelf
ook graag. Gezien de gezinssituatie is dat ook nodig. Maar er is geen plek beschikbaar. Resultaat is dat
er nu al langer dan een jaar met instanties gezocht wordt naar een oplossing zonder dat dit resultaat
oplevert. Deze jongvolwassenen heeft jarenlang wisselende zorgverleners gehad, telkens weer het
verhaal opnieuw gedaan en veel ingewikkelde formulieren in moeten vullen. Dit resulteerde in plaatsing
bij tien verschillende zorginstellingen. Helaas heeft dit alles niet geleid tot een verbetering maar juist een
verslechtering, in ziektebeeld, toekomstperspectief en geen vertrouwen meer in de hulpverlening. Het
zorgtraject dat nu aan deze jongvolwassenen geboden wordt bestaat uit 6 dagen dagbesteding per jaar.
Dit betekent dat deze jongvolwassenen de rest van het jaar uitzichtloos, zonder dagbesteding of
startkwalificatie, thuis zit en het vertrouwen op een betere toekomst verloren is.
Wat het CDA betreft heeft iedereen recht op een toekomst. Juist deze jongvolwassene heeft daarbij een
extra steuntje in de rug nodig. Vanuit de gemeente is geld beschikbaar vanuit PGB en WMO budget voor
zorg die niet toereikend is. Per jaar bedragen de zorgkosten daarnaast meer dan 100.000 euro. Er wordt
dus veel geld uitgegeven zonder dat dit leidt naar verbetering van de situatie. Dat moet echt anders als
het aan het CDA ligt.





Kan de wethouder inzicht geven in de wachtlijst beschermd wonen voor de regio
Haaglanden?
Hoeveel Rijswijkse jongeren staan op de wachtlijst ?
Wat is de wachttijd per persoon?
Ziet de wethouder mogelijkheden om deze groep te betrekken bij de pilot
participatie trede 1 en 2?

Met ingang van 1 januari 2020 zijn niet alleen de centrumgemeente (Den-Haag) verantwoordelijk voor
plaatsing in een beschermd wonen instelling, maar zijn alle gemeente dat. Dat betekent dat Rijswijk zelf
financiën toebedeeld krijgt en we de mogelijkheid hebben zelf in te zetten op de wachtlijst beschermd
wonen.



Is de wethouder op de hoogte van deze wijziging?
Brengt deze verandering voor Rijswijk wijzigingen mee voor het regionaal werken op
het gebied van beschermd wonen?

