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Geacht College, 

 

Op 28 april 2021 ontving de ASDE de conceptvisie en het beleidskader  

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen’ met de vraag om een reactie. 

 

De visie van de gemeente is in het beleidskader doordacht verwoord. De intentie, 

zorgvuldig om te gaan met kwetsbare burgers, klinkt hier goed in door. De ASDE 

waardeert dit. De praktijk is echter weerbarstig. We hebben daarom enkele 

opmerkingen. 

 

De werkgroep Wmo van de ASDE heeft met betrokken ambtenaren achtergrond 

en status van het beleidsstuk doorgesproken, inhoudelijke vragen zijn 

beantwoord en we hebben tekstuele op- en aanmerkingen doorgegeven. 

In dit beleidskader geeft u aan hoe maatschappelijke opvang in de regio kan 

worden gerealiseerd. Elke gemeente gaat dit verder uitwerken. De ASDE wordt 

graag betrokken en op de hoogte gehouden van het Edese uitvoeringsplan. 

 

• Basis van hulp en ondersteuning. 

Bij de indicatoren die de basis van ondersteuning op alle leefgebieden zijn, noemt 

u ‘een dak boven je hoofd, een veilige plek en voldoende inkomen’. Wij vinden 

dat in deze opsomming ook ‘gezondheidszorg’ thuishoort. Wanneer bijvoorbeeld 

een verward iemand bij de start van maatschappelijke opvang niet direct 

psychische zorg (medicatie) geboden wordt, is dit een groot afbreukrisico op het 

effect en de kwaliteit van de maatschappelijke opvang. 

• Beeldvorming burgers over daklozen 

U geeft aan dat het voor een inclusieve samenleving nodig is, het beeld dat 

inwoners van dak- en thuislozen hebben bij te stellen. Recent is bijvoorbeeld 

gebleken dat het gesprek in de buurt van opvang voor daklozen moeizaam is 

verlopen en dat acceptatie in de praktijk weerbarstig is. Wij adviseren om daar 

dan ook op in te zetten. In dit beleidskader lezen we daar niets over in terug. 

• Preventie van dakloosheid 

In uw visie staan onder Participatiewet een aantal mogelijkheden benoemd om 

maatwerk te bieden ter preventie van dakloosheid. Het is mooi te lezen dat de 



 
gemeente Ede insteekt op preventie en maatwerk. We vragen ons af of u zicht 

heeft op de praktijk van toegang en hulpverlening en of u weet in hoeverre er 

gebruik gemaakt wordt van maatwerk en van de genoemde mogelijkheden. Wij 

adviseren om periodiek te evalueren in hoeverre en door wie gebruik gemaakt 

wordt van de mogelijkheden. Het is bekend dat in de praktijk vaak sprake is van 

ondergebruik van maatwerkvoorzieningen. Wij adviseren de onafhankelijke 

cliëntondersteuner (OIO) structureel en actief aan te bieden gedurende het 

gehele traject van huisvesting, dus van de maatschappelijke opvang tot en met 

de passende vervolghuisvesting. 

• Doorstroom naar zo zelfstandige mogelijke woonvormen 

In het beleidskader wordt de krapte op de woningmarkt genoemd als negatieve 

factor in de doorstroom naar passende woonruimte. U geeft aan dat door de 

bouw van onder andere kleinschalige vernieuwende woonvormen de druk op de 

sociale huursector zal verminderen. Wij denken dat dit slechts een gedeeltelijke 

verlichting voor de doorstroom zal geven. Er zijn immers nog veel meer factoren 

die hierbij een rol spelen, factoren die buiten de regie van de maatschappelijke 

opvang en van de gemeente liggen. De druk op de sociale huursector vormt een 

blijvend remmend effect op de doorstroom naar passende huisvesting in de 

maatschappelijke opvang. We adviseren daarom in een zo vroeg mogelijk 

stadium te zoeken naar passende alternatieven voor huisvesting en voor een 

goede doorstroom. 

• Burgerparticipatie 

U geeft in het beleidskader aan groot belang te hechten aan burgerparticipatie en 

u wilt hier ook in investeren. We vinden dat positief. Maar actieve 

burgerparticipatie bij kleinschalige woonvormen brengt ook risico’s met zich mee 

die door de gemeentelijke organisatie maar ten dele te beïnvloeden zijn. 

Trajecten voor kleinschalige woonvormen waar burgers actief bij betrokken zijn 

vergen veel tijd, kennis en kunde van betrokkenen (inwoners, aanbieders of 

zorgvragers), waardoor er een groot risico is op voortijdig afhaken. We adviseren 

dan ook om dit risico concreet te benoemen en waar mogelijk belemmeringen 

weg te nemen. 

• Woonvormen voor mensen met onaangepast gedrag  

Bij de aandacht die er is voor woonvormen voor mensen met onaangepast gedrag 

willen we nog aangeven, dat het ons inziens goed zou zijn om ruimte te scheppen 

voor een locatie waar het mogelijk is dat psychisch kwetsbare mensen hun 

huisdier kunnen meenemen. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van 

huisdieren een positief effect heeft op psychisch kwetsbare mensen. 

• Uitgangspunten 

In het beleidskader geeft u aan te willen “werken vanuit de bedoeling”. De ASDE 

onderstreept deze intentie van harte. Het past ook heel goed bij de focus van de 

ASDE om te kijken of het te ontwikkelen beleid en de uitvoering daarvan in de 

praktijk gebaseerd is op vertrouwen. De landelijke kinderopvangtoeslagenaffaire 

heeft wel geleerd dat controle, systeemdenken en grootschaligheid de inwoners 

ook veel narigheid kan bezorgen. 

• Continuïteit medewerkers dienstverlening 

We vragen aandacht voor het belang van continuïteit in de bezetting van 

werkplekken van medewerkers in de maatschappelijke opvang. Veelvuldige 



 
wisseling van professionals heeft een negatief effect op de uitvoering van dit 

beleid. 

• Doelgroepen 

We vinden het van belang dat bij de uitgangspunten behalve de cliënt, 

alleenstaande of jongere ook de doelgroep gezinnen met kinderen expliciet 

benoemd wordt en dat hier beleid op gemaakt wordt. Deze groep heeft een 

specifieke aanpak nodig omdat er kinderen in het geding zijn. U geeft in dit 

beleidskader aan hoe de maatschappelijke opvang in de regio kan worden 

gerealiseerd. Elke gemeente in de regio zal dit verder uitwerken. De ASDE wil 

graag betrokken en op de hoogte gehouden worden van verdere uitwerking van 

dit beleidsplan en het uitvoeringsplan in onze gemeente.  

 

Samenvattend:  

o De ASDE waardeert de geformuleerde ambitie in dit beleidskader, maar 

vindt de ambitie erg hoog.  

o Wij adviseren in de uitvoeringsnota realistische en haalbare doelen na te 

streven en daarbij ook de reële risico’s te benoemen.  

o We adviseren om in de opsomming van indicatoren bij de basis van 

hulpverlening de indicator ‘gezondheidszorg’ op te nemen.  

o Wij adviseren de onafhankelijke cliëntondersteuner (OIO) structureel en 

actief aan te bieden gedurende het gehele traject van de maatschappelijke 

opvang. 

o We adviseren tijdig en actief te zoeken naar passende alternatieven voor 

huisvesting maatschappelijke opvang. 

o Bij het realiseren van kleinschalige passende woonvormen is 

burgerparticipatie lastig en tijdrovend. Dit vormt een risico, maar is wel 

heel waardevol. We adviseren de participanten waar mogelijk te adviseren 

en op weg te helpen.  

o We vragen aandacht voor het realiseren van een locatie in de regio waar 

psychisch kwetsbaren hun huisdieren mogen meenemen. 

o Het beeld dat inwoners hebben van daklozen wilt u bijstellen. We 

adviseren hier (pro-)actief op in te zetten.  

o Wij vinden het van belang ook de doelgroep gezinnen met kinderen 

expliciet benoemd wordt en hier beleid op gemaakt wordt. 

o We zien graag dat u periodiek evalueert hoe vaak en door wie er gebruik 

gemaakt wordt van de mogelijkheden binnen de participatiewet om 

maatwerk te bieden.  

o We vragen (bij de uitvoering) nadrukkelijk aandacht voor continuïteit in 

bezetting van de werkplekken binnen de maatschappelijke opvang.  

o Ten slotte vragen we u de ASDE op de hoogte te houden bij de verdere 

ontwikkeling van de uitvoeringsnota.  

 

 

 

 

 

 

 



 
In afwachting van uw reactie, 

 

met hartelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


