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Maatschappelijke Opvang (MO)

Geachte leden van de ASDE,

Op 20 mei jl. ontving het college uw advies betreffende het concept Visie op de maatschappelijke opvang 
“Zo zelfstandig mogelijk wonen” Valleiregio, 2021. Hartelijk dank voor dit advies. Inmiddels hebben ook de 
adviesraden van de regiogemeenten hun zienswijze en advies gegeven op het stuk.

In deze brief geven wij onze reactie op uw advies, beantwoorden we uw vragen en geven wij u middels 
bijgesloten ‘Oplegger en informatiememo Visie en beleidskader MO’ achtergrondinformatie over de MO en 
informatie over de vragen en opmerkingen van de adviesraden van de regiogemeenten.

In uw brief geeft u adviezen en enkele opmerkingen over het visiedocument. Hieronder treft u daarop onze 
reactie.

1. “Wij adviseren in de uitvoeringsnota realistische en haalbare doelen na te streven en daarbij ook de reële risico’s te 
benoemen. ”

Dit advies nemen we ter harte en nemen dit op in de lokale uitvoeringsnota.

2. “We adviseren om in de opsomming van indicatoren bij de basis van hulpverlening de indicator 
‘gezondheidszorg’ op te nemen.”

Wij hebben deze indicator opgenomen in het aangepaste document Visie en beleidskader MO.

3. “Wij adviseren de onafhankelijke cliëntondersteuner (OIO) structureel en actief aan te bieden gedurende 
het gehele traject van de maatschappelijke opvang.”

We nemen dit op in ons Proces-/Handboek maatschappelijke opvang en brengen dit onder de aandacht van 
toegang medewerkers en aanbieders.

4. “We adviseren tijdig en actief te zoeken naar passende alternatieven voor huisvesting maatschappelijke 
opvang.”

We hebben hier aandacht voor in lokale uitvoering en zorgen ervoor dat samenwerking wordt gezocht (m.b.t. 
doorstroomwoningen). Hier wordt reeds aandacht aan besteed in o.a. de (door)ontwikkeling van Next Level, 
Housing first en vormen van geclusterd en begeleid wonen.
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5. “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 moge lijk te adviseren 
en op weg te helpen. ”

Burgerparticipatie en risico’s maken reeds structureel onderdeel uit van gemeentelijke besluitvorming. Bij het 
realiseren van woonvormen gaan we altijd in gesprek met de buurt. In (buurt)gesprekken benoemen we 
risico’s en leggen we de nadruk op het kweken van begrip.

6. “We vragen aandacht voor het realiseren van een locatie in de regio waar psychisch kwetsbaren hun 
huisdieren mogen meenemen.”

De gezinsopvang en nieuwe locatie Sociaal Pension van het Leger des Heils is daar op ingericht. Op 
casusniveau wordt hierop maatwerk geleverd.

7. “Het beeld dat inwoners hebben van daklozen wilt u bijstellen. We adviseren hier (pro-)actief op in te 
zetten.”

We zetten in op buurtgesprekken en gezamenlijke activiteiten in de buurt en ontmoeting.

8. “Wij vinden het van belang dat ook de doelgroep gezinnen met kinderen expliciet benoemd wordt en hier 
beleid op gemaakt wordt.”

In de aanbestedingstrajecten wordt specifiek toegekomen aan de behoefte van gezinnen. De uitvoerende 
zorgorganisaties spelen daar expliciet op in.

9. “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.”

Dóórontwikkeling van ons registratie- en monitoringsmethodiek maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan 
Ede. Op individueel niveau wordt maatwerk niet geregistreerd.

10. “We vragen (bij de uitvoering) nadrukkelijk aandacht voor continuïteit in bezetting van de werkplekken 
binnen de maatschappelijke opvang.”

(Personeels)beleid is gericht op continuïteit. De gemeente en uitvoeringsorganisaties hebben hierop slechts 
beperkt invloed.

Bijgaand treft u de aangepaste definitieve versie van de Visie op de maatschappelijke opvang “Zo 
zelfstandig mogelijk wonen” Valleiregio, 2021 en een oplegger met achtergrondinformatie aan. We zullen u 
zoals gevraagd op de hoogte houden van het Edese uitvoeringsplan.

Wij willen nogmaals onze dank uitspreken voor uw advies en wij vertrouwen erop uw voldoende te hebben 
geïnformeerd over onze reactie op uw advies.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders,

R.F. Groen, MPA 
secretaris

mr. L.J. Verhuist, 
burgemeester
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