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Beschermd Wonen 2018, gemeente Aalten
d.d. 26 januari 2018

Sociale Raad Aalten
Adviesraad voor het sociaal domein

_________________08 februari 2018
Pagina 1 van 4

Inhoudsopgave

Paragraaf:
1. Inleiding

2. Algemene opmerkingen

3. Specifieke aandachtspunten

4. Conclusie

5. Vervolgtraject

Pagina 2 van 4

1. Inleiding
De gemeente Aalten heeft beleidsregels voor Beschermd Wonen vastgesteld. Met de nieuwe
inkoop sociaal domein, die op 1 januari 2017 is ingegaan, zijn de producten van Beschermd
Wonen veranderd. Hierdoor verandert er veel voor de uitvoering en was het wenselijk dat de
beleidsregels voor Beschermd Wonen aangepast werden. De gemeente verzoekt de SR om
advies uit te brengen over de Beleidsregels Beschermd Wonen 2018.

2. Algemene opmerkingen
Gelijktijdig met dit advies wordt ook advies gegeven door de SR over de nota regiovisie over de
Opvang en Bescherming in de Achterhoek. Het advies over de regiovisie is ook van toepassing
voor dit advies.
De beleidsregels Beschermd wonen 2018 beschrijven in detail alle vormen van beschermd en
beschut wonen die verstrekt kunnen worden door de gemeente in het kader van de uitvoering
van de wet Wmo rond beschermd wonen. Uit een toelichting begrijpt de SR dat deze detaillering
het mogelijk maakt om maatwerk per cliënt te leveren. De SR onderschrijft het belang van
maatwerk.
De beleidsregels Beschermd Wonen is een uitvoeringsnota. Er is (nog) niet aangegeven hoe de
gemeente Aalten wil gaan participeren in de ontwikkelingen naar 2020

3. Specifieke aandachtspunten


Zoals al aangegeven vindt de SR het leveren van maatwerk erg belangrijk. De SR heeft de
indruk dat dit ook wel gaat lukken binnen deze beleidsregels Beschermd Wonen. Of het
maatwerk ook gaat lukken als ook andere vormen van zorg geïndiceerd zijn, b.v. ZVW,
WLZ of overgang vanuit jeugdzorg, is de vraag.



Cliënten maken vaak gebruik van producten vanuit de verschillende voorzieningen (ZWV,
WLZ, Wmo). Maatwerk voor de cliënt betekent dat deze producten als een ‘geheel’
zouden aangeboden moeten worden.



In de beleidsregels ontbreekt de samenwerking en afstemming met de ‘aanpalende
voorzieningen’. De cliënt heeft wel vaak te maken met meerdere voorzieningen en dan is
de vraag waar de regiefunctie is.

4. Conclusie
De SR adviseert positief over de Beleidsregels Beschermd Wonen. Extra aandacht lijkt de SR
wenselijk als het gaat om de regiefunctie/afstemming met meerdere voorzieningen om
maatwerk te kunnen leveren.
De SR adviseert om het blijvend kunnen leveren van maatwerk, een belangrijk thema van de
gemeente wordt in de ontwikkelingen naar 2020.
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5. Vervolgtraject
De Sociale Raad verwacht dat zij met deze reactie bijdraagt aan een goede invulling van het
beschermd wonen in de gemeente Aalten.
De sociale raad zal het op prijs stellen in het proces van deze beleidsontwikkeling betrokken
te blijven.
Met belangstelling ziet de Raad uw reactie, waarin uw visie over het uitgebrachte advies
herkenbaar tot uiting komen, binnen de afgesproken termijn van 4 weken tegemoet.
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