
 
 
 
Aan het college van b en w van de gemeente Borger-Odoorn  

 

Betreft: Gevraagd advies regiovisie beschermd wonen 

Datum: 14-11-2021 

 

Geacht college, 

 
Ons is gevraagd te adviseren over de regiovisie beschermd wonen die in BOCE-
verband tot stand is gekomen. Aan dat verzoek voldoen we bij deze graag. 
  
Beleidsmatig 
Positief is dat de visie per gemeente vastgesteld wordt en dat de adviesraden hierbij 
betrokken worden. De visie geeft helderheid hoe de drie samenwerkende gemeenten 
in Zuidoost-Drenthe de beschikbaarheid en continuïteit van zorgfuncties van 
Beschermd Wonen hebben geborgd.  
Het is goed te vernemen dat onze gemeente in prima samenwerking met Emmen en 
Coevorden invulling  geeft aan het beleid beschermd wonen. We hopen dat die 
goede samenwerking blijft bestaan (ook wat inkoop betreft), want wij zijn van mening 
dat dat ook de inwoners om wie het gaat het best uitkomt. Om die reden vinden wij 
het ook juist dat er een ruime, geleidelijke overgangsperiode wordt voorzien. 
 
Aandacht voor de mens 
Wat betreft de menselijke kant van het beleid adviseren we het volgende: 

• Aandacht voor de inwoners die vanuit de Wmo overgaan naar de Wlz blijft 
van belang. Ze mogen niet buitenboord geraken als ze eenmaal in een ander 
systeem terechtkomen (met een ander vinkje).  

• Indien er sprake is van een nieuwe vestiging voor beschermd wonen, 
begeleid wonen binnen een wijk, dan dient daar overleg over gevoerd worden 
met de inwoners uit die  wijk. Te grote concentratie van beschermd 
woonvormen, zullen integratie van de doelgroep niet bevorderen. De 
gemeente moet hierin de regie nemen. 

• Dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn mag niet ten koste gaan van het 
welbevinden van de bedoelde groep inwoners. Continuïteit is van groot 
belang mits de kwaliteit geborgd is. 

• De landelijk aangereikte uitvoeringsvereisten zijn opgevolgd en binnen de 
inkoop gelden voor de BOCE-regio dezelfde contractvoorwaarden.  

• Heb aandacht voor de kwaliteit van wonen en zorg/hulpverlening, stel eisen 
en borg die. 

• Innovatie mag niet ten koste gaan van een vertrouwde woonomgeving van de 
bewoners. 

• Mensen hebben recht op een adequate woonvorm. 

• Meet bij de betreffende inwoners wat zij als kwaliteit beoordelen. 
 
 



Toekomst 
We hebben vernomen dat er een nieuw inkooptraject zal worden opgestart. 
Gezamenlijk inkopen verstevigt de positie van de inkoop en een kleine gemeente als 
B/O kan dit alleen gezamenlijk met andere gemeenten.  
Graag zijn wij bij het vervolg betrokken, om vanuit het belang van de inwoners onder 
andere de kwaliteitseisen aan onze blik te onderwerpen. 
 
Graag vernemen we uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de adviesraad sociaal domein  
 
Martien Reidsma, voorzitter  
 


