
 

 

 

Betreft: Advies Regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 

 

 

Meierijstad, 31 oktober 2019 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van de toegezonden regiovisie Beschermd wonen en 

Maatschappelijke opvang heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad om 

advies gevraagd. 

De Kennisgroep WMO/GGZ heeft in een aantal bijeenkomsten de regiovisie 

uitvoerig besproken, een preadvies geformuleerd en dit ter bespreking voorgelegd aan 

de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 28 oktober 2019.  

 

 

Algemene opmerkingen 
 

In het overleg van 8 oktober 2019 met diverse beleidsmedewerkers en adviesraden 

van de deelnemende gemeenten is het concept regiovisie BW en MO voor 2020-2022 

besproken. De vertegenwoordigers van de adviesraden constateerden dat de 

benoemde evaluatiepunten allen verwerkt waren als actiepunten in het beleid 2020-

2022.  

 

De ASD Meierijstad waardeert de werkwijze welke gehanteerd wordt bij de tot stand 

komen van de herziene regiovisie 2019-2021 in de visie 2020-2022. 

In het 2
e
 gedeelte van de bijeenkomst van 8 oktober 2019 werden we meegenomen in 

de veranderingen welke plaats gaan vinden tot 2026. We verwachten dat we de 

komende jaren op dezelfde manier meegenomen worden in het aanpassingstraject 

voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

 

De ASD Meierijstad gaat er vanuit dat we meegenomen worden in de 

veranderprocessen Toegang Opvang en Wonen, project “Thuis in de Wijk”, 

Bemoeizorg en Zorg & Veiligheid. 

 

 

 

Specifieke opmerkingen en adviezen 

 



Een opmerking die wil de ASD nog meegeven is dat door het uitvoeren van de 

regiovisie de druk op de wijken zal gaan toenemen. Deze krijgen steeds meer te 

maken met zelfstandig wonende mensen met verstandelijke, psychische/ 

psychiatrische en geriatrische beperkingen. Daar naast zien we een ontwikkeling , 

waarbij men elkaar in de wijken niet meer kent en zijn er weinig sociale verbanden 

meer waarbij men elkaar probeert te helpen. 

ASD Meierijstad is van mening, dat de toenemende  roep om voor en met elkaar te 

zorgen  in de wijken zeker in de grotere plaatsen regie nodig heeft. 

Hierbij denk ASD Meierijstad aan buurtregisseurs, die in staat zijn om vraag en 

aanbod aan elkaar te koppelen en de samenhang kunnen bevorderen. 

Daarmee kan de toenemende draaglast mogelijk met een grotere draagkracht 

opgevangen worden. Anders ligt verloedering al snel op de loer. 

Er dient naar onze mening zeker ook geïnvesteerd te worden in het tot stand brengen 

van een grotere sociale cohesie. 

 

 

Conclusie 

 

Na bespreking van het advies van de kennisgroep WMO/GGZ heeft de ASD 

Meierijstad in zijn vergadering van 28 oktober 2019 besloten, met inachtneming 

van de specifieke aandachtspunten, vragen en adviezen en rekening houdend 

met de toetsingscriteria in onze visie en missie, een positief advies af te geven. 
 

Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben 

geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de 

gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

                                                    
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

 

 



 


