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Gevraagd advies n.a.v. verzoek advies uit te brengen over het
regioplan doorcentralisatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

Inleiding/aanleiding
In voorgaande jaren is in de regio Meijerij en Bommelerwaard door de gemeenten
samen gewerkt aan een gezamenlijke visie op Beschermd Wonen, waarbij de 5
vuistregels leidend zijn. Betrokken gemeenten hebben voorzieningen gezamenlijk en
regionaal georganiseerd. Hierbij is het beschikbare budget regionaal ingezet.
Gemeente ’s Hertogenbosch heeft hierin de coördinerende rol.
Per 2022 kiezen betrokken gemeenten voor doordecentralisatie van voorzieningen.
Alleen regionaal wat niet lokaal georganiseerd kan worden.
Probleemstelling
Aan alle adviesraden Sociaal Domein van de betrokken gemeenten is gevraagd om
een advies te geven over het “Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen”.
Onderzoeksmethode/ wijze van aanpak
De adviesraad heeft hiervoor 2 bijeenkomsten bijgewoond georganiseerd door de
regiogemeenten.
Onderdelen van het plan zijn besproken met de Cliëntenraad GGZ.
Bevindingen
1. Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis oogt als een heel goede
ontwikkeling!
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2. Inwoners die in aanmerking komen zijn zeer kwetsbare inwoners, waarbij het
regioplan aangeeft dat de problematiek steeds complexer wordt. Hoe wil de
gemeente deze groep inwoners goed in beeld hebben en houden ?
3. Wij waarderen het besluit van de regiogemeenten om voor huidige cliënten
vooralsnog geen wijzigingen toe te passen en de wijziging naar lokale
organisatie en inzet van zorg bij nieuwe cliënten te starten.
4. Wat zijn de concrete plannen van de gemeente Vught voor 2022 ev. Wat is
hierin de prioritering t.a.v. inkoop ?
o Hoe is geborgd dat onderling verdeelde toegezegde budgetten aan de
gemeente Vught voldoende is voor de komende jaren ? Hoe wordt
omgegaan wanneer hier problemen ontstaan ?
o Onduidelijk is hoe de gemeente deze inwoners wil/gaat begeleiden als
het gaat om financiën.
o Er is sprake van een krappe woningmarkt. Hoe gaat gemeente Vught
een passend woonaanbod voor deze groep inwoners realiseren ?
o Het regioplan geeft ons geen duidelijk beeld hoe de gemeente Vught
om wil gaan met de lokale organisatie van zorg voor een inwoner.
Kan de gemeente garanderen dat betrokken inwoners duidelijkheid
ervaren t.a.v. de ingezette/georganiseerde zorg?
5. Door de aanwezigheid van Reinier van Arkel kent de gemeente Vught vele
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Hoe wordt de aanwezigheid van
deze zorgorganisatie met mensen met een psychische kwetsbaarheid
meegenomen in de plannen van de gemeente?
6. Onafhankelijke clientondersteuning is binnen de gemeente Vught aanwezig
maar hieraan wordt nog gewerkt door het project “Onafhankelijke
Clientondersteuning”. Een belangrijk item daarin is de
deskundigheidsbevordering voor deze cliëntengroep, op financiële en sociale
problemen. Dit betekent dat op dit moment deze ondersteuning niet geborgd
is, waarschijnlijk ook per 2022 nog niet geborgd zal zijn.
7. In het rapport wordt niet gesproken over het betrekken van
ervaringsdeskundigen.
Conclusies en aanbevelingen.
Wij waarderen dat in het regioplan ingezet wordt op het lokaal organiseren van zorg
indien dit mogelijk is !
Wel hebben wij enkele aandachtpunten die wij hieronder aangeven in ons advies aan
u.
1. Als een inwoner ernstige bezwaren heeft, of beperkingen ervaart moet het
mogelijk zijn om niet lokaal maar binnen regio passende zorg te ontvangen.
2. Het is van belang dat er concrete plannen gemaakt worden voor rondom dit
regioplan, zie opmerking/vragen punt 4 bevindingen.
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3. Geef voorrang deskundige onafhankelijke clientondersteuners voor de
inwoners die in aanmerking komen voor beschermd Wonen/Beschermd Thuis.
Maak hier ook gebruik van ervaringsdeskundigen in Vught.
Uw reactie op dit advies stellen wij zeer op prijs.
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