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Advies ASD de Bilt ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma 2023-2024 

Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen. 

 

 

Maartensdijk: 14 november 2022  

 

Geacht College,   

 

Met belangstelling hebben wij het Uitvoeringsprogramma 2023-2024 Maatschappelijke 

Ontwikkeling en Beschermd Wonen en de PPT van de Raadsinformatiebijeenkomst van 7 

september jl. gelezen. 

 

Wij zijn onder de indruk van de volledigheid van het programma en de duidelijke wijze waarop dit 

onderwerp is uitgewerkt. Het is een goed coherent verhaal, wat duidelijk maakt welke opgave er 

voor de gemeentes gaat komen. Dit alles in aanloop naar de doordecentralisatie in 2026. 

 

Wij merken op dat we in de stukken  geen duidelijke inbreng van de gemeente De Bilt kunnen 

terugvinden. Wij vragen ons af hoe de visie en planvorming van de gemeente De Bilt in dit 

programma eruit gaat zien. 

  

Een duurzame succesvolle overgang naar wonen in de wijk is in het belang van alle inwoners in 

De Bilt. Tijdens de informatiebijeenkomst bleek er ruim aandacht voor het perspectief van de cliënt 

in de veranderingen rondom beschermd wonen en de transitie naar het wonen in de wijk. Daar 

waren wij erg blij mee. Waar echter totaal geen aandacht voor was in deze kwestie; was de sociale 

omgeving. Wij willen graag voor het voetlicht brengen dat het duurzaam en succesvol in de wijk 

opnemen van iemand met een vastgesteld psychiatrisch ziektebeeld niet alleen een kwestie is van 

de cliënt (of van cliënt en gemeente), maar juist ook van de sociale omgeving in die wijk.  

Met andere woorden: het is niet vanzelfsprekend dat de overgang naar het wonen in de wijk goed 

gaat. Zeker in de huidige wooncrisis, die ook een rol speelt in hoe men zich opstelt ten opzichte 

van mede-inwoners. Voor een duurzaam succesvolle transitie naar wonen in de wijk, is op zijn 

minst een wederzijdse open houding nodig en bij voorkeur ook betrokkenheid van voorzieningen 

en hulpbronnen, alsmede hulp bij en afspraken over hoe naaste inwoners kunnen handelen, mocht 

het onverhoopt niet goed gaan met iemand. 

  



 

De volgende adviezen willen we u meegeven voor het vervolgtraject: 

 

Advies 1: 

Spreid de opvang van de cliënten beschermd wonen over meerdere kernen. Voorkom stapeling 

van belasting van kernen die toch al zwaar belast zijn door aanwezige problematiek. 

 

Advies 2.  

Communiceer tijdig met de bewoners van die kernen, en specifiek de wijken, waar huisvesting van 

de cliënten beschermd wonen plaats gaat vinden.  

 

Advies 3:  

Breng in beeld hoe de ondersteuning van de cliënten van beschermd wonen gaat plaats vinden. 

Dit om de bewoners van betreffende kernen mee te nemen in het proces.  

 

Advies 4:  

Voorkom verdringing van de reguliere vraag naar woningen van de woningzoekende in de 

gemeente De Bilt door bijzondere doelgroepen. Maak een kengetal/percentage voor reguliere 

woningzoekenden en wat voor kengetal/percentage u reserveert voor bijzondere doelgroepen. 

 

Advies 5:  

Gezien de geringe (sociale) woningbouw binnen onze gemeente zijn wij nieuwsgierig naar de 

inspanning van het college voor nieuwbouw in de komende jaren? Is die te gering dan gaat dit 

maatschappelijke spanningen geven als bijzondere doelgroepen de reguliere vragen in te grote 

getalen gaan verdringen.]  

 

Ons advies luidt dan ook dat er in onze gemeente gebouwd moet worden.  Daarnaast  dat dit 

gepaard moet gaan met een woon-zorg visie die op meerdere doelgroepen betrekking heeft. Voor 

alle duidelijkheid wij zijn ervoor dat ook in onze gemeente bijzondere doelgroepen gehuisvest 

worden. Dat is onze maatschappelijke plicht en wij hopen dat dit goed geregeld gaat worden. 

 

Wij willen graag met u meedenken over dit beleidsterrein en wensen u veel succes met de verdere 

uitwerking. 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein de Bilt  

 

 

 
 

 

 

Hans Voogt 

Voorzitter ASD de Bilt.  


