Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 2 januari 2017
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

: A032_22-12-2016
: 2016-38744 / 16Z.006039
: gevraagd advies Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd
wonen 2017-2019

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 29 november 2016, waarin u het Regionaal Beleidsplan
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2017- 2019 ter advisering aan de Adviesraad Sociaal
Domein voorlegt, komt de Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en
adviezen.
De Adviesraad spreekt allereerst zijn waardering uit voor de gegeven toelichting op dit beleidsplan door
beleidsambtenaren in regioverband aan delegaties vanuit de Adviesraden van Delft en Midden-Delfland.
De Adviesraad onderschrijft de gezamenlijke visie, die door de deelnemende gemeenten in het
beleidsplan zijn verwoord, waarbij enerzijds de nadruk voor de beleidsvelden Maatschappelijk opvang en
Beschermd wonen wordt gelegd op preventie en anderzijds op stabilisatie en herstel.
De Adviesraad kan zich ook vinden in de vanuit deze gezamenlijke visie geformuleerde ambities.
Bij de beschreven transformatie en de daaruit voortvloeiende nieuwe deling van verantwoordelijkheden
tussen de deelnemende gemeenten na het verdwijnen van de centrumgemeente dient naar de mening
van de Adviesraad maatwerk aan de belanghebbende/cliënt centraal te blijven staan.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College bij de voorgestelde transformatie in de beleidsvelden
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen maatwerk aan belanghebbenden/cliënten centraal te
blijven stellen.
Focuspunten
Voldoende doorstroomwoningen
Het zal niet eenvoudig zijn om lokaal voldoende woningen beschikbaar te hebben voor de doorstroom
van belanghebbenden/cliënten MO en BW om begeleid zelfstandig te gaan wonen. Zij zullen immers
moeten concurreren met andere gegadigden zoals nieuwkomers(statushouders) en kandidaten op de
reguliere wachtlijst. In Midden-Delfland zal naar schatting pas op termijn na realisering van de ambities
uit de Lokale Woonagenda voldoende geschikte woonruimte kunnen ontstaan. Dat houdt volgens de
Adviesraad niet in, dat een belanghebbende/cliënt alleen maar dient te accepteren, wat er hem/haar
wordt aangeboden.
Cliënten/belanghebbenden dienen een vrije keus te hebben bij welke organisatie of in wat voor soort
woningen ze willen wonen.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College ondanks de actuele geringe beschikbaarheid van geschikte
woningen te bevorderen, dat aan cliënten/belanghebbenden voldoende keuzevrijheid omtrent hun
woonplek wordt geboden.
Passende zorg en inkomenssituatie
De Adviesraad onderschrijft het aanbod van voldoende dagbesteding aan de doelgroep GGZ-cliënten
evenals de maatregelen in het kader van de schuldhulpverlening. Daarenboven is het voor deze cliënten
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van belang om uit te gaan van lang lopende indicaties, waardoor er voor hen meer duidelijkheid en
zekerheid ontstaat en zo mogelijk bijdraagt tot hun herstel.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College lang lopende indicaties bij de doelgroep GGZ-cliënten te (blijven)
bevorderen.
Beschermd (zelfstandig) wonen
Helaas komt het voor, dat GGZ-cliënten tussendoor weer worden opgenomen.
Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:
Op welk moment wordt deze cliënten hun woning afgenomen?
Hoe snel hebben deze cliënten na de opname weer een (zelfstandige) woning?
In hoeverre zijn de aanbevelingen van RIBW Alliantie uit het document “De Begeleiding van forensische
cliënten in de RIBW” meegenomen in het Beleidsplan MO en BW?
Wat de aard en omvang van de begeleiding bij beschermd wonen betreft, is het naar de mening van de
Adviesraad van belang vooral in samenspraak met de cliënt of met de familie van de cliënt - in geval van
kinderen - hieraan vorm te geven.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College de aard en omvang van de begeleiding bij beschermd wonen in
samenspraak met de cliënt of zijn/haar familie in geval van kinderen vorm te geven.
Tekstueel
De Adviesraad heeft enkele tekstuele onvolkomenheden in het beleidsplan aangetroffen.
Advies
De Adviesraad adviseert het College nog een redactie op de tekst van het beleidsplan uit te (laten)
voeren.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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