
 
 

 
 

Geachte leden van de commissie sociaal domein, 

 

Op 22 mei 2021 ontving ik de commissievragen van de heer Vreedeveld en mevrouw 
Leeuwin (PvdA) over het concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024. In deze 
brief beantwoord ik deze vragen. 

Uw inleiding op de vraag: 

Het streven is inwoners zo lang en zo zelfstandig als mogelijk veilig en beschermd thuis te 
laten wonen. Ook inwoners met psychische of psychosociale problemen en/of wanneer 
inwoners op afstand 24/7 toezicht- of passende begeleiding nodig hebben (ook bij zeer 
intensieve begeleiding). 

 Vragen:  

1.Wij zien een effect op de capaciteit van de ambulante hulpverlening. Kan concreet worden 
gemaakt wat dit betekent voor de capaciteit van de ambulante hulpverlening? 

2. Wat gaan we in Huizen doen aan meer plekken voor dagbesteding? 

3. Hoe gaan wij zorgen voor meer woningen beschermd wonen. Zijn er plannen voor 
wooneenheden? Gaat de financiële solidariteit iets opleveren? 

4. Is er voldoende aandacht voor communicatie in begrijpelijke taal richting kwetsbare 
inwoners? 

5. Is er ook een terugstroombeleid naar beschermd wonen? 
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 Uw inleiding op de vraag: 

Maatschappelijke acceptatie in wijken. In onderliggende stukken komt naar voren dat in de 
wijken steeds minder draagvlak bij de bewoners is voor huisvesting van deze doelgroep.  

 Vragen:  

6. Kan er een plaatsingsbeleid worden geformuleerd dat recht doet aan het draagvlak in 
wijken en aan het passend wonen voor de nieuwe wijkbewoners? 

7. Hoe gaan we zorgpunten inrichten en zijn die te combineren met meer inzet op de 
wijkcentra en de inloop aldaar? 

Uw inleiding op de vraag: 

In de visie van het beleidsplan staat dat ongepast gedrag en gezondheid niet langer als 
maatstaven worden gezien. Dat kan op gespannen voet staan met eigen veiligheid. 

 Vraag: 

8. Kunt definiëren waar de grenzen liggen voor zelfstandig thuis wonen. Is bijvoorbeeld 
zelfverwaarlozing nog een criterium? Daar spelen hygiëne en veiligheid vaak een rol. 

Antwoord op vraag 1 t/m/ 8:  

Uw raad wordt op dit moment, vanuit uw kaderstellende rol, gevraagd de zienswijze vast te 
stellen van het concept beleidsplan Bescherming & Opvang 2021-2024. Het definitieve 
beleidsplan Bescherming & Opvang wordt eind dit jaar ter besluitvorming aan u voorgelegd.  

 Bovenstaande vragen betreffen de uitvoering van het beleidsplan Bescherming & Opvang. 
Het uitvoeringsplan vaststellen is een collegebevoegdheid waarbij wij al hebben toegezegd 
het u ter informatie toe te sturen. 

 Uw inleiding op de vraag: 

Versterken we de integrale samenwerking en sturing op de domeinen zorg en veiligheid. 

 Vraag: 

9. Welk kwaliteitskader wordt gehanteerd en kan dit met meetbare doelstellingen 
opgenomen worden in het beleidsplan? Dit moet de raad beter in staat stellen om objectief te 
toetsten. 

 Antwoord: 

In het concept beleidsplan Bescherming & Opvang is per maatregel beschreven hoe op de 
realisatie wordt gestuurd. Beschreven is op welke beweging gemeenten gezamenlijk sturen 
en op welke beweging gemeenten lokaal sturen. Over de voortgang zult u periodiek worden 
geïnformeerd.  
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 Vraag: 

10. De gemeente is eindverantwoordelijk heeft een regiefunctie en de 
eindverantwoordelijkheid om oplossingen te bewerkstelligen. Kan expliciet duidelijk worden 
gemaakt wie direct aanspreekbaar is en eindverantwoordelijk als zorg tekort schiet? 

 Antwoord: 

Zoals in het concept beleidsplan Bescherming & Opvang beschreven is de gemeentelijke 
regisseur (consulent) op uitvoerend niveau eindverantwoordelijk voor de realisatie en 
uitvoering van maatwerkoplossingen voor inwoners, heeft breed mandaat om over domeinen 
heen oplossingen te bewerkstelligen en te doen wat nodig is. Als het nodig is om tot een 
doorbraak te komen, kan worden afgeweken van regels en beleid. Wanneer de 
gemeentelijke regisseur er niet uitkomt is er de ambtelijke en bestuurlijke 
eindverantwoordelijkheid zoals gebruikelijk. 

 Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,  
 
M.W. Hoelscher 
 



 

 


