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Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Wassenaar. 
Johan de Wittstraat 45, 
2240 AL Wassenaar. 
       Wassenaar, 23 oktober 2017 

betreft: kanttekeningen bij definitief concept Regionale beleidsvisie beschermd wonen en 

maartschappelijke opvang 2018 - 2020 

Geachte dames en heren,  

De Adviesraad Sociaal Domein heeft n.a.v. van het verzoek om advies gebogen over de 
bovengenoemd document. 
 
Vooraf: we zijn van mening dat dat het document niet uitblinkt in helderheid. Het kan te 
maken hebben met het feit dat de leden van de Adviesraad niet geheel zijn ingevoerd in 
deze materie. Maar juist dan is een duidelijk opgestelde en voor ‘leken’ goed leesbare tekst 
uitermate belangrijk.   
 
Van een afgewogen advies kan daarom geen sprake zijn. Ondergetekenden beperken ons tot 
enkele kanttekeningen.  
Positief: Wanneer de regionale afspraken die in de Inleiding op p.1 worden opgesomd, o.a. 
”heldere definiëringen van intramuraal beschermd wonen, beschermd thuis wonen en 
zelfstandig wonen” en de daarbij behorende volumebepalingen worden uitgewerkt, kan op 
grond daarvan een beleidsvisie worden geschreven voor na 2020. Dit voorliggende 
document geeft over de wijze waarop deze aandachtpunten gerealiseerd kunnen worden, 
niet veel inzicht. 
 
In hoofdstuk 2 wordt in de eerste alinea gesproken over aanpassingen van de huidige 
voorzieningen “die een meerwaarde bieden”. De genoemde zes suggesties tot aanpassingen 
aan het eind van het hoofdstuk zijn alweer positief te noemen maar ook hier ontbreekt 
concretisering van de te nemen stappen. “Het aanpakken van de wachtlijsten (….) en het 
zover als mogelijk afbouwen van de wachtlijsten” kan toch geen nieuw beleid zijn? 
 
In hoofdstuk 3 worden Functies in de ondersteuning genoemd bij zelfstandig wonen. De 
opsomming van voorzieningen waarover elke gemeente dienst te beschikken (p.6) 
veronderstelt een grote betrokkenheid die veel inzet zal vragen.  
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Ook hier ontbreekt een beschrijving van de wijze waarop deze ambities (die we kunnen 
onderschrijven)  gerealiseerd moeten worden en waar de verantwoordelijkheden (regie, 
uitvoerende instanties) voor een dergelijk proces belegd worden. Dat in de warboel van 
verschillende financieringskaders duidelijkheid moet komen, lijkt ons vanzelfsprekend.  
 
De Adviesraad vraag zich verder af of “het bepalen van de omvang van de kwetsbare 
groepen” bij de voornemens voor 2018/2019 (p. 8) niet al gerealiseerd had moeten zijn.  
Dat geldt ook voor de in- en uitstroomanalyses m.b.t. de intramurale opvang en beschermd 
wonen (p.11).  
 
Tot slot. De visie “lokaal tenzij…” kunnen we onderschrijven. Maar de “overgang van het 
denken in profielen van doelgroepen op basis van problematiek en financieringsstroom naar 
een denken waarin de individuele ondersteunings- en zorgbehoeften van een cliënt centraal 
staan” wordt in dit document nog weinig geconcretiseerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marianne Mewissen, secretaris, 
 
Gert van Veen, penningmeester. 
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