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Geachte heer Van Adrichem, 

Op 1 juli j.l. hebben wij uw advies ontvangen m.b.t. de Regiovisie transformatie beschermd wonen naar 
beschermd thuis en maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen 2022-2026. Wij stellen uw 
adviezen hierin op prijs. In deze brief geven wij aan hoe we uw adviezen oppakken en verwerken. 

Gezamenlijke adviezen Adviesraden Sociaal Domein DWO-gemeenten: 

De Adviesraden onderschrijven de inhoudelijke richting die gekozen is. 
Wij zijn blij dat u onze richting onderschrijft en willen in ons beleid de mens in alle facetten centraal 
stellen. Daarbij ondersteunen we waar nodig, maar kijken vooral ook naar de krachten en talenten van 
mensen. Dit kunnen wij als gemeenten niet alleen, dit vraagt inspanningen en samenwerking van alle 
partijen. Hiervoor zien wij juist op lokaal niveau nieuwe partners in beeld komen die bijdragen aan 
inclusie en sociale verbindingen. In de komende transformatie willen we impuls geven aan wijkgericht 
en preventief werken. 

De Adviesraden benoemen het belang van regionale samenwerking en leren van elkaar. 
Wij onderschrijven het belang van regionale samenwerking en zien de meerwaarde van leren van elkaar. 
Er worden reeds best practices uitgewisseld regionaal en landelijk en dat continueren we, onder andere 
ondersteund door Movisie. 

Adviezen ASD Pijnacker-Nootdorp: 

U adviseert ons verder te kijken dan alleen de huisvesting. Hierbij geeft u ook een aantal 
randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. 
De door u genoemde randvoorwaarden zien wij eveneens als essentieel om de transformatie in onze 
gemeente te kunnen realiseren waarbij inderdaad het hoofddoel is dat we een goede leefomgeving voor 
alle inwoners creëren. 

Voorts adviseert u tijdig een passend aanbod aan woonvoorzieningen te regelen. 
De gemeenten hebben afspraken gemaakt met zorgaanbieders en woningbouwcorporaties over de 
uitstroom uit instellingen, onder andere in het convenant huisvesting bijzondere doelgroepen. 

pagina 1/2 



               
             

               
               

             
   

                
                 

              
           

               
                  

                
                

               
 

                 
   

 
    

   

 

In de regio en ook in Pijnacker-Nootdorp zijn het realiseren van voldoende woningen en passende 
woonvoorzieningen voor wonen met zorg nog een belangrijke opgave. De woonopgave voor uitstroom 
uit Beschermd Wonen is in beeld gebracht voor de regio. Door afspraken met woningcorporaties, de 
uitwerking van de gemeentelijke woonvisie en door gebruik te maken van mogelijkheden vanuit het Rijk 
voor Housing First en Flexwoningen, streeft de gemeente ernaar voldoende woningen voor deze 
doelgroep beschikbaar te krijgen. 

Als laatste adviseert u te werken aan draagvlak en ondersteuning door de buurt erbij te betrekken. 
Bij het realiseren van wonen met zorg in een wijk zullen wijkbewoners betrokken worden en gaan we 
investeren in een goede balans tussen draagkracht en draaglast binnen wijken. Investeren in goede 
voorlichting en inzetten van bewustwordingsinstrumenten zoals Samen Sterk zonder Stigma helpen 
daarbij, evenals projecten zoals Vangnet in de wijk. De inzet van ervaringsdeskundigen vinden wij ook 
van grote waarde. We willen een te grote clustering in een wijk voorkomen en proberen tot een goede 
spreiding te komen, binnen de regio en binnen gemeenten. Het Convenant uitstroom dient ook om deze 
spreiding te bevorderen. We hebben in de regio pauzeplekken gecreëerd om op te kunnen schalen als 
Beschermd Thuis of thuis even niet gaat. Daarnaast hebben we ook crisisplekken voor wanneer dat 
nodig is. 

In het proces van het opstellen van de uitvoeringsplannen zullen wij de ASD, cliënten, hun naasten en 
andere betrokkenen betrekken. 

Hoogachtend, 
het college van Pijnacker-Nootdorp, 

H. Hulswit mw. F. Ravestein 

secretaris (plv.) burgemeester 
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