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Alblasserdam, 25-1-2017 
 
Betreft: reactie op Adviesaanvraag t.a.v. Concept Verordening, Nadere regels en Beleidsregels beschermd 

wonen en opvang 2017  

 

 

Geachte leden van het College van B&W,  

Via de Wmo-adviesraad van de gemeente Dordrecht ontvingen wij een adviesaanvraag betreffende 
Verordening, Nadere regels en Beleidsregels beschermd wonen en opvang 2017.  Wij waren niet in de 
gelegenheid om bij de regionale bijeenkomst op 11 januari te zijn, maar kunnen in hoofdlijnen het uitgebrachte 
regionale advies namens verschillende lokale Wmo-adviesraden onderschrijven (zie bijlage). 

 
Hierbij willen wij u laten weten dat wij het betreuren dat het tijdspad voor het uitbrengen van dit advies zo kort 

was. Ook vonden wij de gekozen route via de adviesraad van Dordrecht niet zo duidelijk. Wij willen u vragen of 

u bij een eventueel nieuw traject voor een regionale adviesaanvraag voldoende tijd wilt inplannen voor het 

raadplegen van de Wmo-adviesraden en een duidelijke route wilt kiezen.  

Vorige week ontvingen wij ook uw Raadsinformatiebrief over de Ontwikkelingen en Begroting 2017 Beschermd 

wonen en Opvang. Wij hebben daar met belangstelling kennis van genomen. De decentralisatie van de invulling 

van Beschermd wonen en Opvang vinden wij een belangrijke ontwikkeling. Daarom willen wij als lokale Wmo-

adviesraad graag betrokken worden bij de verdere beleidsontwikkeling op dit terrein. In de RIB lazen we dat 

dagbesteding een apart arrangement wordt, om de opgetreden verschraling in de dagbesteding te bestrijden 

en de kwaliteit van de dagbesteding juist te verhogen. Deze keuze juichen wij toe.  

 

In afwachting van uw reactie,  
met vriendelijke groet namens de leden van de Wmo-adviesraad, 
 
 
 
 
 
Rolf de Folter, voorzitter 
 
Bijlage: Advies Beschermd Wonen en Opvang van de Wmo-adviesraden in de DAV-regio dd. 24-1-2017 
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