
181023 Reactie van de Seniorenraad Stichtse Vecht op de notitie  
Lokale Kaders en aandachtspunten voor Maatschappelijke opvang en begeleid Wonen. 
 

• De SR is zich ervan bewust dat het opvangen van deze groep in de eigen gemeente een 

onvermijdelijk gegeven is en deel uitmaakt van een traject waarbij in U16 en UW verband 

afspraken zijn gemaakt. 

• De SR realiseert zich dat het een doelgroep betreft met een zeer diverse problematiek, die 

vele raakpunten heeft met het werkterrein van de GGZ. 

• De SR begrijpt ook dat wordt gekozen voor een benadering vanuit de wijk. Dat loopt parallel 

aan onze opvatting dat basale zorg- en welzijnsfuncties liefst wijkgericht worden 

georganiseerd en aangeboden.  

• De notitie spreekt over de sociale cohesie in de wijk. Het is de vraag of “de wijk” zal 

openstaan voor het opvangen van mensen met complexe problemen en of het 

veronderstellen van “sociale cohesie” niet een vorm van wensdenken is.  

Het is belangrijk dat het Wijkgericht Werken vanuit de gemeente een extra push krijgt, om te 

voorkomen dat weerstanden ontstaan. 

• Het is wellicht een teken aan de wand dat nergens in het stuk de Sociale Wijkteams zijn 

genoemd, die ook hun handen vol hebben aan complexe gevallen. De SR vindt dit een 

serieuze omissie.  

• Verder wordt gesteld dat er een “GGZ in de wijk” wordt gerealiseerd, die een rol gaat spelen 

bij de opvang. Hoe en op welke termijn een dergelijke voorziening zal worden ingericht 

wordt uit de notitie niet duidelijk, terwijl het wel een zeer noodzakelijke voorwaarde lijkt 

voor een goede opvang van de doelgroep. 

• De SR denkt dat er een te groot optimisme wordt gekoesterd over de mogelijkheden om 

adequate opvang te bieden in de wijk en beveelt aan om Kwintes en Lievegoed nadrukkelijk 

in te schakelen, omdat deze instellingen de kennis in huis hebben en weten wat de 

doelgroep nodig heeft. 

• Het geheel overziend denkt de SR dat voorkomen moet worden dat niet redzame mensen 

stuurloos raken te midden van hulpverleners van wie niemand de eindverantwoordelijkheid 

neemt. Daarom lijkt het de SR van belang dat de monitoring van elke cliënt plaatsvindt vanuit 

een professionele organisatie zoals Kwintes of Lievegoed.  

• Voor de cliënten die (nog) geen eigen huisvesting hebben zou in elke wijk een 

clusterwooneenheid beschikbaar moeten zijn. 
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