
 

Aan het college van Burgemeester  
en Wethouders van de gemeente Vught 

Vught, maart 2016 

Betreft: Advies  Regiovisie Beschermd Wonen 
  Maatschappelijke en verslaafdenopvang 
  
 

 

 

Geacht College,  

Op 13 februari bespraken (o.a.) uw ambtenaren bovengenoemde regiovisie 
met een aantal (Wmo) adviesraden. 

Hierbij onze opmerkingen naar aanleiding daarvan. 

Uit de regiovisie spreekt een hoge ambitie. We begrijpen dat het, gezien alle 
elementen van de transities, nauwelijks mogelijk is dat allemaal in een visie te 
vangen. Toch willen wij ervoor pleiten ook in dit verhaal tenminste die volle 
breedte aan te tippen. 

Wij zien een goede stap richting zelfregie van de desbetreffende burgers. 

De gemeente is verplicht zorg te dragen voor een onafhankelijk 
cliëntondersteuner. Wij hebben sterk de indruk dat het aanbod op dit gebied 
gering is, wij bevelen aan om daar extra zorg aan te besteden. Wellicht kunnen 
de sociale wijkteams hierin een betere (meer onafhankelijke) rol vervullen op 
basis van de gedachte dat deze burger moet kunnen groeien binnen de 
gegeven mogelijkheden zonder daar teveel in te sturen vanuit de eigen ideeën. 

Wij zijn van mening dat de lopende pilot, waarin GGD/GGZ is toegevoegd aan 
de wijkteams verdient definitief te worden. Om zo beleidsmatig en structureel 
beter vorm te geven aan een betere communicatie en samenwerking met 
huisartsen, de wijkteams en de aanwezige ervaringsdeskundigheid. 

Woonsituatie: wij vinden het belangrijk dat ook de buurt wordt betrokken bij 
de plaatsing van deze burger, in een inclusieve samenleving moeten op deze 
kleine schaal acties worden ondernomen om dit te laten slagen. Kijk ook wat 
de desbetreffende burger de buurt/wijk te bieden heeft en laat dit over en 
weer organisch groeien! Dit sluit aan op het uitgangspunt voor de deze 
Regiovisie: “Met de transformatie van het sociaal domein stellen we de burger 
en zijn sociale omgeving centraal” . De individuele gemeenten hebben beter 
zicht op de eigen activiteiten voor opvang en beschermd wonen in de buurt 
/wijk. In dit kader adviseren wij om het regionaal commitment op het 
bestedingsplan voor de vanuit het Rijk verkregen middelen voor de opvang en 
beschermd wonen– dat nu naar de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch gaan - 
te heroverwegen ten gunste van de individuele gemeenten. 
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Wij lezen ook in de media over de toename van zogenaamde verwarde 
personen op straat, wij denken dat er een betere communicatie mogelijk is, 
vooral in het kader van preventie, zodat er minder huiver ontstaat maar met 
meer geduld en zelfbewust wordt omgegaan met dit verschijnsel. Een 
inclusieve samenleving gaat over de hele maatschappij en niet alleen over 
burgers met enige vorm van beperking. In dat kader moeten we ons 
realiseren dat er mogelijk in principe al een buur in de gaten had kunnen 
hebben dat een persoon verward de straat op dreigt te gaan. 
Preventie is naar onze mening voorlichting en de ontwikkeling van het idee 
bij alle burgers in Vught dat we er voor elkaar zijn. Verder vinden wij het 
noodzakelijk dat onze gemeente zo spoedig mogelijk een kleinschalige opvang 
tot stand brengt  

Wij constateren dat het niet altijd duidelijk is welke kosten door een 
verzekeringsmaatschappij gedekt worden en welke voor de gemeente zijn. 
Daardoor kunnen voor de betrokken burger ongewenste gaten vallen in de 
financiering. Wij adviseren de gemeente haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen in die gevallen waar dit mis dreigt te lopen. 
Dit betekent voor Vught een naar evenredigheid van de Vughtse problematiek 
grotere aanspraak op de vanuit het Rijk verkregen middelen voor de opvang 
en beschermd wonen, middelen die dan ook naar onze mening spoedig 
rechtstreeks aan de gemeente Vught moeten worden over gemaakt in plaats 
van via de centrumgemeente. 

Wij bevelen tot slot aan om de invulling van de eigen Vughtse vertaling van 
deze visie te monitoren en de uitvoering te evalueren. 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 

 

Rob de Vries 

Voorzitter a.i. Wmo adviesraad 

 


