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Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard is pas sinds 1 januari jl. formeel deelnemer in de Regionale
Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang.
Het heeft ons bevreemd dat die deelname pas recent is gerealiseerd. Mogelijk komt dat doordat de vijf
voormalige gemeenten van de Hoeksche Waard bij de eerdere vorming van de betreffende regionale
stuurgroep betrokken waren en dit na de fusie niet goed is afgestemd. Het zij zo.
Als nieuw lid van de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang zijn wij geschrokken van het
volgende bericht:
De Regionale Stuurgroep Beschermd Wonen en Opvang heeft eerder dit jaar besloten een deel van de niet
gebruikte middelen (14 miljoen euro) over de afgelopen jaren voor de helft te verdelen over de
deelnemende gemeenten.
Van de uit te keren 7 miljoen euro zal na goedkeuring van de gemeente Nissewaard 2 miljoen euro naar de
Hoeksche Waard overgemaakt worden.
Tot onze verbazing zijn deze middelen niet geoormerkt.
Onze adviesraad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de kennelijk structurele onderbesteding
van deze middelen gedurende meerdere jaren.
En hoewel het uitblijven van bestuurlijke actie en de afwezige politieke controle daarop niet binnen onze
adviestaak valt, spreken wij wel uit dat het ons zou verbazen dat er in onze gemeente geen behoefte
aan/noodzaak is voor Beschermd Wonen en Opvang.
Verantwoording uwerzijds over het geheel heeft dan ook zeker onze belangstelling, mede om in
toekomstige adviezen in dit kader rekening mee te kunnen houden.
•

Advies

Met deze brief geven wij wel een zeer dringend advies om de (te ontvangen) middelen voor Beschermd
Wonen en Opvang voor de komende jaren als reserve op te nemen in uw begroting, naast de te ontvangen
gelden uit het gemeentefonds ten behoeve van de doordecentralisatie beschermd wonen.
Ook adviseren wij u deze strikt te oormerken als bedoeld voor het realiseren van voorzieningen voor onze
inwoners die de doelgroep vormen voor beschermd wonen en de dak- en thuislozenopvang.
Wij werken graag mee of adviseren graag over de noodzakelijk te nemen maatregelen en het creëren van
voorzieningen voor deze doelgroep.
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Tot slot melden wij u dat wij de formerende politieke partijen een afschrift van deze brief zullen sturen van
deze brief om tenminste te voorkomen dat de middelen meegenomen worden in een vrij besteedbaar
budget.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard was
getekend
J. Stuurman
D.M. Gaasbeek
voorzitter
secretaris

N.B. Graag uw reactie op: secretariaat@asdhw.nl
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