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veMerkinq reactie nota bescherming en opvang.
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Geachtè heer Vredenduin.
Op 6 december 2016 ontvingen wij uw advies over de nota bescherming en opvang.
ln deze brief gaan wij in op de veMerking èn uw opmerkingen. ln de bijgevoegde matrix kunt u

lezen dat veel van uw opmerkingen zijn overgenomen in de nota. Ook schrijft u dat u met
tevredenheid op het voorbereidingsproces terug kijkt.
Gezien het intensieve voortEject en de zoígvuldigheid waaímee de nota tot stand is gekomen is
er voor gekozen niet opnieuw advies te vragen. Uw advies is onder de aandacht gebracht bij dè
raadsleden tijdens de behandeling van de nota in de commissie en raad. De nota is in de
vergadering van 1 juni 2017 door de raad vastgesteld.
Uw opmetkingen
U geeft aan dat de nota een hoog ambitie niveau heeft. Dit is juist. Gezien de toename van
mensen met een beperking in de samenleving zullen wij hier samen met partners op moetèn
inzetten. Er zijn veèl partijen betrokken bij de hulp aan deze groep inwoners.
Ondanks dè uitgesproken bereidheid bij partners om het eigen belang te overstijgen roept dit bij u
de vraag op oÍ deze bereidheid ook ergens is geÍormaliseerd. lJ advisèert ons een deÍgelijk
convenant op te stellen met partners. Het sluiten van een dergelijk convenant behoort tot de
mogeljkhedèn maar moet nog worden uitgewerkt.
Wij hopen begin 2018 het project 'sluitende opeÍationele aanpak' te hebben gerealaseerd. Dit
najaaí verschijnt een factsheet over de activiteiten in het kader van bescherming en opvang, die
we u te zijner tijd ter informatie zullen toesturen.
Reflectie

U mist èen èvaluatie van de voorgaande nota- Er is in algemene zin teruggekeken. Door de
intensieve voorbereiding, waarbij partners, cliëntorganisaties en naasten zijn betrokken is veel
informatie opgehaald en zijn verbetermogelijkheden aangegeven. Dit is veMerkt in de
actiepunten in de nota.
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lnmiddels is het beleidsplan door alle regiogemeenten vastgesteld. De middelen voor het
uit\ /erken van de nota zijn beschikbaar. Zowel gemeenten als partners ondèrschrijven de
noodzaak om door samenwerking op dit dossiers de doelen te realiseren.
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Financieing
De Ínanciering

is

inderdaad gebaseerd op hLlidige middelen voor beschermd wonen en

maatschappelijke opvang. Daardoor is er sprake van een realistische dekking van de activiteitèn.
Uitgangspunten

kanttekeningen bij de uitgangspunten van pagina 7 in het beleidsplan. Uw
kanttekeningen zijn juist. Uitgangspunt 2 moet in samenhang met uitgangspunt 5 gelezen
worden. De tekst van uitgangspunt 3 is op grond van uw opmerking aangepast. ln de uitwèrking
van de programma's is aandacht voor de mate van ondersteuning die onze inwoners nodig
hebben.

U noemt 3

Meest kwètsbare inwonerc

ln dè nota is opgenomen dat wij voor de meest kwetsbare personen een gemeentelijk regisseur
inzetten. Dit duidt meestal op problemen op meerdere terreinen maar dat hoeft niet. Het lijkt ons
juist hierin geen grens aan te geven wat wel en niet "meest" kwetsbaar is. Betrokken
professionals zullen in ondèrlinge afstemming met elkaar juiste ondersteuning moeten bieden.
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verschillende vragen ten aanzien van het functioneren van het wijkteam en de
gemeentèlijk regisseur. Zoals u opmerkt kunnen de kwaliteiten niet allemaal in een persoon
aanwezig zijn. Dit is de rèden dat WUdemeren bèschikt over meèrdère wukteammedewerkers met
ieder een eigèn expertise, en één domein overstijgende regisseur. Behalvè opleidingseisen wordt
natuurlijk ook naar peÍsoonlÍkheidskenmerken gekeken.
Wijdemeren heeft in het verleden gekozen voor het vormgeven van een wijkteam om inhoudelijke
redenen Door de nota zjjn de argumenten voor de instandhouding van het wijkteam verstrekt.
Voor Wijdemeren is in principe de domein overstijgende regisseur de eerst aangewezene om te
functioneren als gemeentelijk regisseua voor bescherming en opvang.
U stelt voor een statuut op te stellen om de onafhankelijkheid van de regisseurs te borgen. De
elementen die u noemt zijn onderdeel van de ambtseed. De gemeentelijke regie staat onder
politieke controle èn is gebonden aan de wet. Er is dus geen aanleiding om de kaders aan te
scherpen.

Wat betreft de ondersteuning bij de uitvoering van het eerste, tweede kans en derde kans beleid
is er meestal sprake van kwetsbare personen. Daar waar dit aan de orde is wordt het wijkteam
ingeschakeld.
Mattix

Voor de reacties van verschillend partners is zoals in deze regio gebruikelijk een matrix
opgesteld. Deze is bijgevoegd. De verwerking van de reacties van u zijn vanaf punt 70 te lezen.
Uw bijdrage heeft tot waardèvolle aanpassingen in de nota geleid. Wij hopen in de toekomst ook
bij evaluatie van deze nota, naast de inbreng van partners en vertegenwoordigers van cliènten en
familie, de adviesraad opnieuw te mogen betrekken bij de verdere verbetering van het beleid op
dit terrein Wij danken u voor uw geioonde inzet.
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