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Betreft: reactie PSIJ op raadsvoorstel Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen U16 

 

Voorbereid door PSIJ-werkgroepleden: Ingrid Spelt, Jan van der Schot en Maikel Eikenboom. 

 

 

Geacht college, 

 

  

Onderstaand vindt u ons advies over bovengenoemd raadsvoorstel.  

 

 

Wij zijn tevreden met de uitgesproken intenties en vinden het een goede zaak dat dat er 

nadrukkelijk wordt aangestuurd op samenwerking en het leren van elkaars goede en minder 

goede ervaringen.  

 

Toch willen we benadrukken dat de beschikbare WMO gelden, ook daadwerkelijk gebruikt 

worden voor de zorg die geboden wordt vanuit de WMO. Wij zijn van mening dat er geen 

enkele barrière mag zijn om de benodigde en passende zorg te leveren die nodig is om de 

kwetsbare inwoners met begeleiding zelfstandig te laten wonen.  

Het is naar ons idee zeer gewenst dat de hulpverlening voor de kwetsbare inwoners en de 

betrokken buurtbewoners te allen tijde bereikbaar is ook ingeval van overlast, (dreigende) 

calamiteiten of mogelijke terugval.  

 

Vanaf de start van het veranderproces tot en met de uitrolling en inbedding in de 

samenleving, is het van belang dat het proces voor alle betrokkenen transparant en 

inzichtelijk is. Het is een experimentele ontwikkelingsfase, fouten maken hoort daarbij en 

leveren leermomenten op. Als hierover openlijk wordt gecommuniceerd en zonodig input 

wordt gevraagd, dan verhoogd dit naar ons idee alleen maar het draagvlak voor de 

ingezette veranderingen.  

 

Ten aanzien van de huisvesting van kwetsbare inwoners vraagt het PSIJ ruime aandacht voor 

de draagkracht van de beoogde woonomgeving. Wanneer wij ‘de inclusieve samenleving’ 

volledig omarmen dan betekent dit naar ons idee ook dat huisvesting van kwetsbare 

inwoners plaatsvindt door heel IJsselstein en dat er niet alleen gefocust wordt op de wijken 

met de goedkopere sociale huurwoningen. 

 

Het PSIJ heeft al eerder haar ernstige zorgen uitgesproken over het ontbreken van 

beschikbare, passende en betaalbare woningen voor kwetsbare inwoners. Het succes van 

het uitvoeren van de regionale visie, staat of valt naar onze mening met het beschikbaar zijn 

van de benodigde huisvesting. 
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Op pagina 45 staat onder de 24-uursvoorzieningen een zinsnede over personen met een licht 

verstandelijke beperking in combinatie met autisme. Wanneer het de intentie is, dat er steeds 

meer op individueel niveau gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft om te kunnen 

meedoen in onze samenleving en nadrukkelijk stigma’s tegen te gaan, hoort deze zin naar 

ons idee niet thuis in dit raadsvoorstel.  

 

 

Wij verzoeken u ons op de hoogte te blijven houden van de verdere voortgang. Wij denken 

graag met u mee en zullen waar nodig onze kritische op- en aanmerkingen met u delen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het Platform Samenleving IJsselstein 

A. Kwakkel, voorzitter 
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