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Geacht Platform, 
 
Wij danken u voor uw snelle reactie op ons verzoek om uw advies met betrekking tot het Regionaal 
Beleidsplan 2018 – 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Wij vinden het prettig dat u 
als platform tevreden bent over de eerste opzet van het beleidsplan. 
Op uw opmerkingen reageren wij als volgt. 
 
Zelfredzaamheid 
U bent van mening dat een te sterke nadruk (dominantie) van de zelfredzaamheid nooit mag leiden tot 
het in gevaar brengen van cliënten die aangewezen zijn op een permanent verblijf Beschermd Wonen. 
Onder paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 wordt in het beleidsplan aangeven dat de realisatie richting 
zelfredzaamheid van de cliënt waar dat mogelijk is, zal plaatsvinden. Meedoen naar vermogen dus. De 
ondersteuning is waar mogelijk gericht op herstel van de eigen kracht. Voor wie dat niet mogelijk is, is 
(aanvullend) professionele ondersteuning beschikbaar. 
 
Passende huisvesting in de gemeente Ridderkerk 
U pleit ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt met de woningcorporaties om betaalbare en 
geschikte woningen te realiseren en (voormalige) bewoners van Ridderkerk die elders worden geplaatst 
te monitoren. 
Wij nemen deze opmerking mee in het overleg met de woningcorporatie om tot een passend 
huisvestingsaanbod te komen.  
Wij vinden een goede monitoring van groot belang. Uw opmerkingen hebben inmiddels de aandacht van 
de gemeente Rotterdam. Er wordt aan gewerkt dat er inzicht komt in de aantallen. Dat is op dit moment 
lastig omdat er gebruik wordt gemaakt van verschillende registratiesystemen. Rotterdam werkt eraan om 
alle systemen in 2018 in een systeem te krijgen. Het doel is dat er een duidelijker inzicht komt in 
instroom, doorstroom en uitstroom. 
 
Mogelijke spanning tussen het verwijzende orgaan in Ridderkerk en het indicerende orgaan in Rotterdam  
Wanneer het voor zou komen dat de ene partij het niet eens is met de andere partij, of dat nu bij een 
eerste indicatie is of bij een herindicatie, wordt onderling contact opgenomen, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via de betreffende beleidsadviseurs. De ervaring leert inmiddels dat wederzijdse uitleg en bespreking van 
de casus leidt tot een oplossing van het (eventuele) probleem. 
 
Bezwaar tegen indicatie 
Een cliënt die zich meldt voor een indicatie Beschermd Wonen krijgt hierover bericht in de vorm van een 
beschikking. In deze beschikking worden de bezwaar- en beroepsmogelijkheden genoemd conform de 



 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een cliënt heeft dus de mogelijkheid zijn om kenbaar te maken dat 
hij of zij het niet eens met de genomen beslissing. 
 
Onafhankelijk controlemechanisme 
Het toezicht op de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van de Wmo, is in regionaal verband 
neergelegd bij de GGD Rotterdam. Dit geldt dus ook ten aanzien van Beschermd Wonen. 
Gecontracteerde zorgaanbieders door de gemeente Rotterdam zijn wettelijk verplicht om alle 
noodzakelijke informatie te delen met de toezichthouder. Hierover zijn bepalingen opgenomen in het 
contract met de zorgaanbieders. 
De uitvoeringsorganisatie waarborgt dat toezichthouders ten behoeve van hun onderzoeken desgevraagd 
de beschikking hebben over alle stukken die betrekking hebben op de cliëntsituatie en op de kwaliteit van 
de uitvoeringsorganisatie zelf.  
 
Overige opmerkingen 
- Een overzicht van het huidig aanbod vindt u in bijlage II. 
- In bijlage IV staan de wettelijke termijnen genoemd en de daarbij behorende voorwaarden. 
- Een kopie van het indicatiebesluit van Beschermd Wonen wordt naar de gemeente van herkomst 
gestuurd. 
 
Wanneer dat aan de orde is, zullen wij zeker gebruik maken van uw aanbod om mee te denken bij het 
verdere verloop van het Regionaal Beleidsplan 2018 – 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke                                       mw. A. Attema                                                                                                                                                                                                         
 
 


