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Geachte leden van de Wmo adviesraad,

Op 30 november jl. hebben wij van u formeel advies ontvangen op de besluitvormingsstukken rondom

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Wij waarderen uw reactie en danken u hartelijk voor

uw advies.

Voordat wij ingaan op uw adviezen het volgende:
I.v.m. de wettelijke verplichtingen rondom dit onderwerp en de regionale afstemming zijn wij als

gemeente geholpen bij een lokaal advies van de Wmo raad, waar ons inz¡ens de kracht van de Wmo

raad zit (door het kunnen raadplegen van de achterban). Op het wettelijk te doorlopen traject is geen

invloed uit te oefenen, de lokale invulling daarentegen wel vandaar dat wij hebben gekozen voor deze

vraagstelling aan de Wmo raad. Verder hebben wij de definitieve stukken 24 november jl' ontvangen

en vanaf dat moment was verspreiding mogelijk. De contactambtenaren hebben de Wmo raad vanaf

vorig jaar betrokken bij de ontwikkelingen tijdens de vergaderingen en middels de georganiseerde

bijeenkomsten in maart en laatstelijk november jl'

In de reactie van de Wmo raad zien wij ook veel vragen terugkomen en stellen voor hier een aparte

sessie voor te plannen om onduidelijkheden verder weg te nemen'

Hieronder gaan wij in op uw adviezen

Uw advies aangaande hct Kader Opvang, Wonen en herstel kijkende naar de lokale situatie
en evt. aandachtspunten.
Het doel van deze'doordecentralisatie' is dat gemeenten meer ruimte krijgen om, op basis van hun

lokale situatie, zorg op maat en dichtbij voor hun meest kwetsbare inwoners te organiseren.

De gemeente Bloemendaal zal moeten kijken naar hoe dit lokaal het beste in te vullen en naar evt'
passende fysieke locaties. Voor wat betreft uw opmerking over het ontbreken van expertise binnen

onze gemeente: wij hebben binnen het loket ervaren medewerkers die bekend zijn met de doelgroep.

Uiteraard zal er ingezet worden op expertise ontwikkeling op dit onderwerp (en gebruik gemaakt

worden van het regionaal expertise team). Wij gaan hier zorgvuldig naar kijken en op gepaste wijze

Gemeente Bloemendaal

Posibus 201

2050 AE Overveen

1 14 023

www.Hoemendaal,nl

lvo
NÉoo(,(¡
Ps

-
-
-
-
=--I
=
=:
-
=

r I o Ê M r N OA A I OVf RV t I tl 
^ 

I no ¡rl l{ o ul MI N l¡ no I K vo o ¡ tl }lzÂ t{ o



2-

invulling aan geven. Wij kijken naar wat lokaal kan, past en wat daarvoor nodig is. Ðit is een grote
opgave en kunnen wij als gemeente niet alleen daarom is regionale samenwerking essentieel.
Uw advies inzake locaties zullen wij benoemen in de risicoparagraaf van het raadsvoorstel.

Uw advies aangaande de GO regeling Beschermd Wonen en de'toegang'
Door het GO worden de belangrijkste gezamenlijke uitgangspunten voor Beschermd Wonen beleid
opgesteld om in de regio beleidsmatig grote verschillen en/of waterbedeffecten te voorkomen.
Beschermd wonen betreft complexe mater¡e en vraagstukken en gemeente Bloemendaal zal altijd de
afweging moeten maken wanneer een regionale aanpak gewenst is/beter aansluit.

De GO regeling betreft een juridisch kader wat weer de basis vormt voor het lokale BW-beleid van de
deelnemende gemeenten. Wij zullen blijven kijken naar een goede verbinding tussen lokaal en
regionaal en hoe evt. bepaalde initiatieven elkaar kunnen versterken.
Wij nemen uw advies over de toegang lokaal te organiseren.

Uw advies aangaande de concept verwervingsstrategie beschermd wonen en
maatschappelijke opva ng.
Er is een regionale werkgroep inkoop die zich gaat bezighouden met de aanbesteding. Wij zullen de
Wmo raad op de hoogte houden voor wat betreft de ontwikkelingen rondom de inkoop.

Zoals eerder aangegeven nemen wij de gestelde vragen mee in een aparte sessie

Tot slot nogmaals dank voor het overbrengen van uw advies. Wij zullen de Wmo raad op de hoogte
houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders ndaal,

, burgemeester
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