Advies nota regiovisie Wonen
en Meedoen
31-03-2022

Aan het College van B&W

Graag willen wij onze waardering uitspreken voor de nota “Regiovisie Wonen en
Meedoen”. Wij zijn als adviesraad op diverse momenten betrokken geweest en
bijgepraat over de totstandkoming van deze nota. Zo hebben wij onze inbreng en
opmerkingen volop kunnen geven.
Een aantal aandachtspunten, vragen en opmerkingen willen wij u nog meegeven:
1. Nu iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor Beschermd Wonen,
Maatschappelijke Opvang en Opvang GGz merk je ook dat iedereen het op
een eigen manier doet: aanmelding, intake, termijnen van afhandeling.
Hoe borg je de eenheid voor de aanvragers (zorginstellingen, cliënten,
maatschappelijk werk)?
Waar is te zien welke voorzieningen, waar zijn? Belangrijk voor cliënten is dat
zij weten waar zij terecht kunnen. Soms in hun eigen woonplaats, maar soms
ook juist niet.
2. Zelfbepaling: niet iedereen meldt zich zelf, er kan sprake zijn van schaamte
bijvoorbeeld. Dus als iemand zich niet meldt, dan komt hij/zij verder in de
problemen. Dus meedenken is belangrijk maar niet voor iedereen haalbaar!
Hoe bereiken we die mensen?
3. Onder maatschappelijke opvang worden oorzaken genoemd voor de
groeiende vraag.
Wij missen daarin de niet plaatsbare groep: mensen die niet in een groep
kunnen wonen, dagbesteding weigeren, gebruiken en niet willen stoppen, en
niet willen meewerken aan behandelplannen.
Dit wordt nl. wel gevraagd (op dit moment), anders wil men niet plaatsen.
4. Meedoen & Erbij horen en Wonen & Thuis in de wijk.
Wie wil dit, ga je het opleggen? De burger wil dit vaak niet, maar de
kwetsbare burger ook niet.
Het voorbeeld is een buurt-BBQ waar de kwetsbare burger wordt uitgenodigd
maar zich helemaal niet thuis voelt in het gezelschap.
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Dat betekent vlug iets eten en weer weg. Vaak is er sprake van achterdocht
(psychiatrie) en voelt men zich bekeken.
Vaak zijn mensen druk genoeg met zichzelf en net in staat te overleven, dan is
integreren een prima doel maar ook lastig. Dat moeten we ook accepteren.
Woningen regelen voor onze kwetsbare burgers is essentieel, maar ook reëel?
In de huidige markt wordt het steeds moeilijker en in Venray zien we nog
steeds een concentratie van kwetsbare burgers, in een hofje/wijkje bij elkaar
waar de andere burger niet woont.

5. Meer inzetten op veerkrachtige wijken: hoe gaan we dit communiceren?
Over het algemeen lezen we veel over de inzet van het eigen netwerk en dit
versterken. In de uitvoeringsagenda van de kadernota sociaal domein is dit
een prominent item. Dit is super belangrijk, alleen bij deze doelgroep zie je
vaak dat al zoveel is gebeurd dat mensen even rust willen en zelfs helemaal
niet betrokken willen worden.
De client wordt dan afhankelijk van de hulpverlening, dit is vaak de praktijk.

Er gebeurt natuurlijk al erg veel in onze gemeente en in onze regio op dit gebied,
maar het is goed om het beleid nog eens goed vast te leggen, te herijken en
regionaal op elkaar af te stemmen, zodat aanvragers en cliënten weten, waar ze
naar toe kunnen en waar ze geholpen kunnen worden. Een goede communicatie en
informatievoorziening is daarbij essentieel.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering en als adviesraad zullen wij de
ontwikkelingen vanuit clientperspectief met belangstelling volgen.

Mede namens onze betrokken werkgroep WMO,
Lei Heldens, Voorzitter
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