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Kenmerk 19.3369687 
Datum 15 april 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Het concept versnellingsplan ambulantisering bescherming en opvang 

bespreken. 
 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
11-03-19 Beleidsadviseurs Adviseren Positief, feed back verwerkt 
28-03-19 Uitvoeringsoverleg Adviseren - maatregel 1: inzet 0,5 FTE regionaal 

schrappen en vervangen door 
intercollegiale uitwisseling 
consulenten van alle 
uitvoeringsdiensten  
- periodiek uitvoering evalueren van 
beschermd wonen en scheiden 
wonen en zorg, samen met UO 
Bovenstaande punten worden in een 
vervolg versie opgenomen.  

04-04-19 Directie-overleg Adviseren - Het plan moet meer over de 
woonopgave gaan. Focus leggen op 
realiseren woningen (verwerkt), 
- Onderzocht moet worden of 
gemeenten meer vrije sector 
huurwoningen (loopt) kunnen inzetten 
(inwoner betaalt naar draagkracht tot 
het niveau van sociale huur, rest 
bekostigt gemeente)  
-  Geen interventiewoningen op 
vakantieparken opnemen (verwerkt) 
- De time-out voorziening vraagt om te 
veel investeringen. Het  moet gaan 
om woningen realiseren. De time-out 
voorziening temporiseren (loopt). 
- De financiering van dit plan koppelen 
aan discussie over verdeelmodel. 
Kunnen deze middelen worden 
ingezet om het versnellingsplan te 
betalen? 
- Het plan moet echt uitgaan  van 
solidariteit. Op uitvoering en 
bekostiging. 

11-04-19 Brede Kijk overleg Adviseren Zet meerdere aanpakken simultaan in, 
omwonenden goed betrekken, 
afstemmen met directies corporaties, 
koppelen aan gewenste en geplande 
mutaties in vastgoed van 
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zorgaanbieders, vervolgproces in 
kaart brengen 

25-04-19 PFHO Sociaal Domein Richting geven  
Mei 19 PFHO Fysiek Domein Richting geven  
Mei 19 Directies corporaties Adviseren   
Juni 19 Uitvoeringsoverleg  Goedkeuren  
Juni 19 Directie Sociaal Domein Goedkeuren  
Juli 19 PFHO Sociaal Domein Goedkeuren  
September 
19 

Colleges Vaststellen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Om de ambities uit het beleidsplan bescherming en opvang 2017-2020 te kunnen realiseren zijn 
aanvullende maatregelen gewenst. Hiermee wordt beoogd om de ambulantisering van de doelgroep 
bescherming en opvang te realiseren en de huidige knelpunten (o.a. forse wachtlijst beschermd 
wonen, beperkte uitstroom uit beschermd wonen, ontbreken voldoende geclusterde zelfstandige 
woningen voor deze doelgroep en organiseren expertise bij al dan niet toekennen beschermd 
wonen) te adresseren. Voorgesteld wordt om in de komende 3 jaar in totaal 90 geclusterde 
zelfstandige woningen te realiseren en enkele aanvullende versnellingsmaatregelen te nemen. 
 
Het bijgevoegd plan is in diverse gremia besproken. Er lijkt veel steun voor het realiseren van de 
gewenste geclusterde zelfstandige woningen langs diverse aanpakken. Beoogd wordt de daartoe te 
zetten stappen verder uit te werken in de volgende versie. In verband met de relatief hoge kosten 
voor de respijtvoorziening wordt onderzocht of dit goedkoper kan, alsook bekeken of realisatie 
hiervan op een later moment kan worden gerealiseerd.  
 
Graag bespreken we de richting van het bijgevoegd versnellingsplan met het 
portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. De input die de wethouders meegeven, worden verwerkt 
in een volgende versie van het versnellingsplan.  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Versnellingsplan ambulantisering bescherming en opvang versie 0.9 
 


