
WMO 
ADVIESRAAD 

 
WOENSDRECHT 
 

Secretariaat: 
C. Kuen – Sw olfs 

Melis Blecklaan 36 
4634 VX Woensdrecht 

Tel.nr: 0164-620350 
Email: secretariswmoarwoensdrecht@gmail.com 

 
 

 
 

Gemeente Woensdrecht 
T.a.v. College 
Huijbergseweg 3 

4631 GC Hoogerheide 

Uw ref. Onze ref. Tel. Datum   

 Wmo AR  12-10-2017 

 

 

 

Advies op Plan van aanpak 2020 West Brabant beschermd wonen en opvang. 
 
 

Geacht College, 
 
Onlangs heeft u onze mening gevraagd betreffende het plan van aanpak beschermd 

wonen en opvang. 
Wij hebben ons verdiept in de inhoud van het rapport en komen op basis hiervan tot de 
volgende inhoudelijke aandachtspunten, adviezen,vragen en aanbevelingen:  

 

De volgende vragen vereist ons inziens extra aandacht in de verdere uitwerking: 

• Kan deze doelgroep zelfstandig wonen en worden ze geaccepteerd in de wijk? 
• Is er een netwerk voor deze doelgroep. Zo niet, wie begeleidt dan deze 

groep?  

• Is er voldoende know how binnen de WMO? 
• Kan passende zorg geleverd worden voor een relatief kleine doelgroep? 

• Samenwerking met de 6 gemeenten wordt voorgesteld terwijl elke gemeente 
verantwoordelijk is voor een lokale en integrale toegang. 
 

Het plan van aanpak roep ook vragen op. Het gaat over speciale zorg die op dit 
moment nog niet binnen de gemeentes aanwezig is.  
Kan een gemeente zich in een relatief korte tijd (2020) voorbereiden op deze 
specifieke doelgroep waar niet alleen zorg aandacht vraagt, maar zeker zo belangrijk 
een voor de cliënt zinvolle dagbesteding?  
De WMO Adviesraad is van mening dat dit plan van aanpak kritisch gevolgd moet 
worden.  
Derhalve is het ons inziens op dit moment moeilijk om voor dit plan een passend 
advies te formuleren. 
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Wel zou de intake zeker onderdeel moeten uitmaken van het integrale WMO loket en 
hetgeen vergelijkbaar is met ons eerder advies betreffende de ISD wat we onlangs aan 

Bas van Andel stuurden. 
Verder wenst de Wmo adviesraad tijdig betrokken te blijven in het nog op te stellen 

uitvoeringsplan.  
 
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet. Maar nog belangrijker vinden wij het 

uitvoeringsplan waar concreet wordt aangeven hoe regie en controle op de uitvoering 
plaats gaat vinden in de toekomst. 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Namens de Wmo Adviesraad 
 

 
Christ de Weert 
voorzitter 
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