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Geachte mevrouw Zandvliet,  

Op 9 oktober jl. is een regionale bijeenkomst gehouden voor alle adviesraden Wmo/ Sociaal Domein 
uit de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Marleen Houtepen, projectleider 
Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Dordrecht, heeft daar een toelichting gegeven op de 
(concept) Transformatieagenda Beschermd wonen en Opvang. Helaas kon daar geen 
vertegenwoordiger van onze Wmo-adviesraad bij aanwezig zijn.   
 
Op basis van de gevoerde discussie tijdens die bijeenkomst is er een gezamenlijk advies opgesteld 
(zie bijlage). Wij onderschrijven dit gezamenlijke advies, dat inmiddels is ingediend bij het pho 
Beschermd wonen en Opvang Drechtsteden-AV.  
 
Hierbij sturen we het ook aan u persoonlijk, als advies namens onze Wmo-adviesraad. Wij zijn 
positief over de voorgestelde regionale aanpak, met daarnaast een lokaal plan van aanpak per 
gemeente. Het gaat immers niet alleen om regionale voorzieningen zoals intramurale voorzieningen 
en crisisopvang, maar ook lokaal om geschikte woonvoorzieningen, dagbesteding en ondersteuning 
voor mensen met chronische psychiatrische problematiek.  
 
Wel hebben we in dit kader een aantal specifieke aandachtspunten en vragen aan u. 
 
De nieuwe koers is dat deze groep GGZ-cliënten meer gaat wonen in wijken of dorpen. Vaak zijn de 
goedkopere woningen geclusterd in één wijk/buurt. Zoals in het gezamenlijk advies op pagina 3 
wordt genoemd, vinden wij als adviesraden de mogelijke belasting hiervan voor de buurt een 
belangrijk aandachtspunt.  Uit onderzoek blijkt ook dat complexen met verschillende mensen uit 
kwetsbare groepen, die ook nog eens door elkaar wonen, een stevig (sociaal) beheer nodig hebben.  
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Onze vragen zijn:  
 
1. Welke maatregelen neemt de gemeente Alblasserdam om - al dan niet samen met 

Woonkracht10 – er voor te zorgen dat er voldoende woningen voor deze doelgroep 
beschikbaar komen?  

 

2. Welke concrete maatregelen gaat de gemeente treffen om de sociale veiligheid onder de 
buurtbewoners te waarborgen, in de wijken waar meer GGZ-cliënten met ernstige en 
chronische problematiek komen wonen? Ons hebben namelijk nu al verschillende signalen 
bereikt dat bewoners van seniorencomplex De Wielen zich onveilig voelen door GGZ-cliënten 
als medebewoners in het complex.  
 

3. Hoe gaat de gemeente  borgen dat er voldoende deskundige begeleiding vanuit Yulius 
beschikbaar is, in de nabijheid van de cliënten?  

 
4. Is bij de gemeente bekend wat een goede verhouding is tussen het aantal chronische GGZ-

cliënten (geclusterd of gestippeld gehuisvest per wooncomplex) en andere huurders, met het 
oog  op de sociale veiligheid? En gaat de corporatie dit maximum ook hanteren bij het 
toewijzen van huurwoningen? 
 

5. Uit het stuk begrijpen we dat elke gemeente een eigen Plan van Aanpak rond de 
Transformatieagenda gaat opstellen. Wij verzoeken u om onze adviesraad (of straks de 
Adviesraad Sociaal Domein) actief te betrekken bij het opstellen van dit lokale Plan van 
Aanpak. Graag ontvangen we hierover t.z.t. een adviesaanvraag. 

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie, 
 
met vriendelijke groet namens de Wmo-adviesraad, 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf de Folter, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Gezamenlijke advies van de Adviesraden in de DAV-regio inzake Transformatieagenda 
Beschermd Wonen en Opvang dd. 19-10-2017 
 
 
cc: Hans Erkens, regisseur Sociaal Domein gemeente Alblasserdam 


