
 
Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders 

            Postbus 998 

6300 AZ Valkenburg a/d Geul 

 

Valkenburg, 22 januari  2018 

 

 

Betreft:  Advies van de ASD  Valkenburg aan de Geul  inzake het Regioplan 

Beschermd Thuis 2020.   

 

 

 

Geacht  college, 

 

 

In de bijeenkomst van de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Maastricht-Heuvelland op 

7 december jl. werd, na een toelichting door de heer Herman Reiters (ambtenaar gemeente 

Maastricht), door ons het (concept)regioplan Beschermd Thuis 2020 besproken. 

Wij menen er goed aan te doen, gezien het door u geplande tijdstip van de besluitvorming (februari 

2018), u nu reeds een reactie te doen toekomen namens de Adviesraden Maastricht-Heuvelland, 

waarin wij u op de hoogte brengen van ons commentaar en advies. 

 

In het (concept)Regioplan Beschermd Thuis 2020 wordt onder het deel Visie gemeld, dat één van de 

kernelementen van het te formuleren beleid is: “zelfregie cliënt, eigen verantwoordelijkheid, 

keuzevrijheid en wederkerigheid”.  Dit betekent voor ons dan ook, dat de cliënt de vrijheid heeft om 

er voor te kiezen niet terug te keren naar de plaats/wijk/kern van herkomst. 

Een ander aspect is, dat een aantal cliënten er wel voor kiest het “instituut” beschermd wonen te 

verlaten, maar dat hun gedrag (onrust/agressie) aanleiding geeft tot ordeverstoring in de buurt. 

Naast de bescherming van de cliënt, dient ook de bescherming van de maatschappij een punt van 

afweging te zijn. 

 

De in het plan geformuleerde visie om waar mogelijk meer ambulante zorg in de eigen leefomgeving 

te realiseren in plaats van binnen instellingen, delen wij geheel. Ook de idee om de bestaande 

concentratie van wonen en opvang, nu vooral in Maastricht, meer te spreiden over de zes 

gemeenten sluit aan bij de ontwikkeling binnen het Sociaal Domein en levert de mogelijkheid voor de 

inwoners van de kleinere gemeenten om een actievere bijdrage te leveren aan de inclusieve 

maatschappij. Wij adviseren de colleges dan ook om in de prestatieafspraken met de 

wooncorporaties dit spreidingsbeleid mee te nemen en zo mede zorg te dragen voor een voldoende 

aanbod betaalbare huurwoningen.  

 



De samenwerking van de 6 gemeenten in het kader van dit traject spreekt voor zich gezien de 

gedeelde belangen. De Adviesraden zullen zich in dit traject dan ook inspannen om zoveel mogelijk 

gezamenlijk een standpunt in te nemen. 

 

In dit plan gaat het om een verplaatsen van een (tijdelijke) woonfunctie, die gekoppeld is aan 

ondersteuning/begeleiding/behandeling; daarvoor zijn twee basisvoorwaarden in het plan genoemd:  

1. Geschikte woonvorm. 

2. Voldoende deskundigheid voor de begeleiding tot aan specialistisch toe. 

Bij de verdere opzet hiervan zien wij zeker een adviserende rol voor de onze Raden weggelegd. 

 

Daar wij nu slechts krappe tijd ter beschikking hebben om tot een reactie te komen, zouden wij graag 

in de bijlage 2 van het plan aangegeven zien op welke momenten u met ons in overleg wilt treden, 

dan wel om advies wilt vragen over de hierboven genoemde onderwerpen. 

 

Conclusie: de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Maastricht-Heuvelland adviseren 

positief over de inhoudelijke visie van het Regioplan Beschut Thuis 2020 met de aantekening, dat de 

keuze van de woonplaats van de cliënt gerespecteerd dient te worden.  Naast het belang van de 

cliënt, dient er ook oog te zijn voor wat maatschappelijk verantwoord is.  

Wil dit spreidingsbeleid haalbaar zijn, dan zullen de gemeenten in samenwerking met de 

wooncorporaties voor een goed en betaalbaar woningbestand dienen te zorgen. 

De Raden willen actief betrokken worden bij het ontwikkelen van de bij dit plan passende 

woonvoorzieningen en de opbouw van de ondersteunings-/begeleidings-/behandelingsfuncties.  

Gaarne zien de Raden uw datumvoorstel tegemoet. 

 

 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Valkenburg, 

 

 

Drs. G.H.F. Rutten, voorzitter 


