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Betreft: Van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Geacht college,

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.
Zoals u bekend is, is het beleid van de overheid gericht op minder opnames in voorzieningen 
voor beschermd wonen naar meer opvang in de eigen omgeving, van mensen met psychische 
en psychosociale problemen.
Van beschermd wonen naar beschermd thuis, lokaal in de wijk.
Van centrale regie uit de centrumgemeente naar lokale verantwoordelijkheid voor het 
zorgcontinuüm.

In Dordrecht is een begin gemaakt met een pilot die duurt tot eind 2017. Hierbij wordt een 
deel van de mensen die nu beschermd woont, begeleidt naar wonen met begeleiding 
extramuraal. Ook een aantal mensen van de wachtlijst neemt deel aan de pilot. Hierdoor 
kunnen mensen die niet onder de onderstaande voorwaarden zelfstandig kunnen wonen, 
opgenomen worden in een beschermde woonvorm.
Het betreft een doelgroep die toezicht en begeleiding nodig heeft bij het verbeteren van de 
zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Waar toezicht en begeleiding nodig is op 
het psychisch en psychosociaal functioneren en mogelijk stabilisatie van een psychiatrisch 
ziektebeeld.
Waarbij verwaarlozing en maatschappelijke overlast voorkomen moeten worden. Inwoners die 
niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Het is de bedoeling dat de nieuwe arrangementen beter aansluiten bij de behoeften van de 
cliënt. Meer maatwerk dus. Dit heeft ook gevolgen voor de omliggende gemeenten.

Al met al een nobel streven, wat binnen de Wmo-Adviesraad ook wel enkele vragen oproept:
 Is binnen de gemeente Molenwaard bekend hoeveel inwoners met dergelijke problematiek 

dit betreft?
 Is binnen de gemeente Molenwaard duidelijkheid hoe inwoners van deze doelgroep en hun 

netwerk het wonen in het landelijk gebied ervaren en waar zij tegenaan lopen. Los van het 
feit of zij een indicatie beschermd wonen hebben?

 Welke voorzieningen zijn er op dit moment binnen de gemeente Molenwaard voor mensen 
met ernstige psychiatrische problematiek?
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 Veel mensen met langdurige en ernstige psychische problematiek willen daadwerkelijk 
meedraaien in de samenleving. Hoe maken we dat realistisch? Zijn er voldoende faciliteiten 
voor deze doelgroep zoals bijvoorbeeld inloopmogelijkheden. Zijn er voldoende 
mogelijkheden voor een daginvulling, arbeidsmatig, belevings- of ontwikkelingsgericht?

 Is er voldoende specifieke kennis met betrekking tot psychische problematiek en herstel bij 
de WMO en de sociale teams?

Binnen het gehele plan wordt inzet verwacht van ouders, familie, sociale contacten en de    
omgeving.
Specifiek voor deze doelgroep vinden wij deze verwachtingen erg hoog gespannen, omdat zij 
vaak al een heel traject achter de rug hebben en hierop stukgelopen zijn.
Wij maken ons hierover ernstige zorgen. Hoe staat de gemeente hierin?

Wij zien vooral een voordeel in de aandacht voor deze doelgroep, met name in het landelijk 
gebied. Mogelijk kan door meer specifieke maatregelen in de woonomgeving voorkomen    
worden dat situaties zo escaleren dat een opname in een beschermde woonvorm noodzakelijk 
wordt.

Kwartiermakers van MEE Drechtsteden gaan in overleg met alle gemeenten om te onderzoeken
welke ambities er zijn binnen iedere gemeente en wat er nodig is.
Graag willen wij, als Wmo-Adviesraad hierin betrokken worden.

Met vriendelijke groet.

Namens de WMO adviesraad,

Shirly van der Hout en Ria Verheij

Bijlage:
Advies over Verordening, Nadere regels en Beleidsregels beschermd wonen en opvang 2017.
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