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Dank u wel voor uw reactie van 14 november 2021 op het concept Regiovisie Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang. Ons college is blij met het positieve advies. U heeft een aantal 
punten benoemd waar we in deze brief op willen reageren.  
 
• U vraagt aandacht voor de inwoners die vanuit de Wmo overgaan naar de Wlz.  
Op het moment dat inwoners overgaan naar een voorziening op basis van de WLZ, vallen zij niet 
meer onder de voorzieningen waar onze gemeente verantwoordelijk voor is. Maar bij vragen of 
voor hulp op andere gebieden kunnen alle inwoners altijd terecht bij onze Stichting Sociale 
Teams en welzijnsorganisatie Andes.  
 
• U geeft aan dat bij een nieuwe vestiging voor beschermd wonen of begeleid wonen 
binnen een wijk, overleg moet worden gevoerd met de inwoners uit die wijk. 
Ons college onderschrijft uw standpunt dat, voor het laten slagen van het beleid met als 
uitgangspunt een inclusieve samenleving, de medewerking van de omgeving van cruciaal belang 
is. Daarom wordt in diverse initiatieven al ingezet op het vergroten van de acceptatie in de 
samenleving van inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid. We zullen hier in de hele transitie 
steeds uitdrukkelijk aandacht aan besteden.  
 
• U geeft aan continuïteit en kwaliteit van groot belang te vinden.  
Ons college deelt uw mening en betrekt deze criteria nadrukkelijk bij onze afwegingen over de te 
nemen beslissingen en bij de uitvoering.  
 
• U geeft aan dat innovatie niet ten koste mag gaan van een vertrouwde woonomgeving 
van de bewoners.  
Uitgangspunt van onze Regiovisie is het gedachtegoed van de commissie Dannenberg. Dat is 
gericht op de beweging van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis en naar een inclusieve 
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samenleving. Doel is juist het bieden van een adequate en vertrouwde woonplek, zo veel mogelijk 
in de eigen omgeving. Innovatie zal dus plaatsvinden binnen deze kaders. 2  
 
• U vraagt aandacht voor monitoring en klanttevredenheid.  
Ons college hecht ook veel waarde aan inzicht in de resultaten van de stappen die wij nemen in 
de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Wij monitoren zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Daarnaast worden al jaarlijks cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd.  
 
• U wilt graag worden betrokken bij het nieuwe inkooptraject.  
Het college hecht belang aan de mening van uw adviesraad en zal u graag betrekken bij het 
vervolg van het traject.  
 
Het college neemt kennis van de overige aandachtspunten die u noemt en neemt deze mee in de 
nadere uitwerking.  
 
Definitieve besluitvorming  
Ons college heeft de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor 
vaststelling naar de raad gestuurd.  
 
Tot slot  
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker 
mevrouw M. van ’t Bosch, T 14 0591. 
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