Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk

Onderwerp:

Advies Beschermd Wonen

Datum:

1 december 2021

Geacht college,
In de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 24 november 2021 is de Regiovisie
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025 besproken. We hebben kunnen lezen dat
een aantal punten uit een eerder (september) door de ASD gegeven preadvies is verwerkt.
De ASD staat positief tegenover deze Regiovisie. Maar er zal in de komende tijd nog het nodige
verder uitgewerkt moeten worden voor de transformatie en transitie Beschermd Wonen.
In dat licht geven we graag de volgende aandachtspunten (op hoofdlijnen) mee.
Transformatie
• De ASD kan zich vinden in de visie, uitgangspunten en de drie opgaven die centraal staan.
• Daarbij wil de ASD de essentie van het advies van de commissie Dannenberg onderstrepen. Uitgaan
van sociale inclusie en normalisering: ziekte en mate van zorg en ondersteuning bepaalt niet waar je
woont in de loop van je herstelproces, maar een stabiele woonsituatie waarbij zorg en ondersteuning
zich aanpast aan wat nodig is voor en de behoeften van de kwetsbare persoon.
• Dit impliceert spaarzaam gebruik van intramurale verblijfsvormen voor (in principe) tijdelijk verblijf;
zeker nu een deel van de BW-doelgroep een beroep kan doen op de WLZ.
• Zorg voor goede afstemming met de Woonzorgvisie.
Transitie regionaal en lokaal
•
•

•

Zorg in de regio voor heldere uitspraken, afspraken, definities; over bijvoorbeeld wat is BW, spreiding
van voorzieningen, specialistische voorzieningen, toegang.
Zorg voor een helder beeld bij het vraagstuk van financiële solidariteit zodat een goede afweging
mogelijk is.
- Voorkom discussie, omdat (financiële) belangen altijd verschillend zullen zijn tussen gemeenten,
door het objectief meetbaar maken van de mate en effectiviteit van preventief beleid.
- Weeg verschillende scenario’s voor invulling wijze van financiering en financiële solidariteit tegen
elkaar af (voor- en nadelen, risico’s).
Zorg voor een adequate Rijswijkse monitor, op financiën en uitvoering. Dit vanwege de complexe
financiële situatie: vier deelbudgetten (MO-regio, BW Den Haag, BW Rijswijk, Wmo Rijswijk) en
meerdere Wmo- inkoopregio’s, en de complexe organisatie die wordt gebouwd welke bestaat uit veel
schijven.

Advies
Alles overziende en rekening houdende met de hierboven opgesomde kanttekeningen kunnen wij
instemmen met de regiovisie.
Een eventuele reactie van uw kant ontvangen wij vanwege het digitale werken ook graag via
AdviesraadSociaalDomein@rijswijk.nl.
Met vriendelijke groet,

Rien Hazebroek
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
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