
PARTICIPATIERAADHAARLEM 
Advies beleidskader Beschermd Wonen. 

Allereerst een enkele opmerking vooraf. De nota heeft in haar huidige vorm, door beter te 
ordenen en iets samen te vatten, zeker aan leesbaarheid gewonnen. Echter door de herziening 
klopt de inhoudsopgave niet meer: de hoofdstukken 5, De Toegang en 9, De 
Informatievoorziening zijn in het huidige stuk vervallen en er is niet doorgenummerd. Verder 
bevelen we aan om de subhoofdstukken van hoofdstuk 3 te noemen in de inhoudsopgave. 

De wachtlijst 
Het lijkt in de huidige nota dat de wachtlijst een gegeven is. Dat vinden wij als 
Participatieraad jammer. Wij zouden graag zien dat de decentralisatie van beleid naar de 
gemeentes, met Haarlem als regisseur, wordt gezien al een nieuwe kans en uitdaging om nu 
eens radicaal een einde te maken aan deze verontrustend lange wachtlijst. Al jaren geleden 
hebben steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het beleid radicaal omgegooid en zijn 
met de zorgverleners en woningleveranciers om de tafel gaan zitten om een eind aan de 
wachtlijsten te maken. We stellen voor dat er binnen het budget middelen worden vrijgemaakt 
om dat te realiseren. 
Er worden nog geen exacte aantallen genoemd. Wij stellen voor dat hier snel inzicht in komt 
en daarin meegenomen het opstellen van de zwaarte van de psychische problemen (denk aan 
bv kans op psychoses,mensen die alles verzamelen etc). 

Door- en uitstroom 
Het traject is vooral gebaseerd op herstel, men geeft wel aan dat de aandoening niet verdwijnt 
maar op de achtergrond aanwezig blijft. Er zijn psychische aandoeningen die nooit herstellen 
en soms verergeren, hier zal het maatwerk veel complexer worden en is het lastig om de 
omgeving gemobiliseerd te houden op de lange termijn. Ook hiervoor is een prognose 
noodzakelijk i.v.m. juist het ontbreken van doorstroming. 

Daamaast is het zinvol om met de woningleveranciers afspraken te maken over de jaarlijks 
levering van met name kleine woningen om de uitstroom te bevorderen. Argumenten als zou 
dat de wachttijd voor woningzoekenden verlengen, gaan macro gezien niet op, het gaat hier 
om mensen die in veel gevallen ooit al eens zelfstandig hebben gewoond of om jongeren die 
gezien hun leeftijd onder "normale omstandigheden" ook recht op een woning zouden 
hebben. 
Verder doen wij de suggestie om uitbreiding van wooncapaciteit te creëren in leegstaande of 
in de toekomst leegkomende (kantoor- en bedrijfs)gebouwen, zoals het gebouw hoek 
Zijl weg/Randweg. De koepel zou ook een idee kunnen zijn. 

De eigen bijdrage 
We zijn ons er van bewust dat gemeentes geen inkomenspolitiek mogen voeren. Toch zou het 
wat betreft de eigen bijdrage goed zijn als dit ook op basis van maatwerk kan worden 
vastgesteld, veel cliënten hebben een laag basisinkomen. 

Communicatie 
Ondanks dat wij ons ook realiseren dat dit beleid in buitengewoon korte tijd geformuleerd is 
en gerealiseerd moeten worden, vragen wij toch extra aandacht voor een goede en tijdige 
communicatie naar deze doelgroep en hun mantelzorgers. Wij kunnen ons voorstellen dat er 
bij deze doelgroep erg veel onrust is door allerlei berichtgeving. Het heeft naar onze mening 
absolute prioriteit om deze bewoners gerust te stellen. 
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ICT 
In de nota ontbreekt een plan voor de informatievoorziening. Er zal met spoed een start 
moeten worden gemaakt met bepalen welke vorm van informatievoorziening nodig is met de 
daarbij horende kostenopstelling. Het risico voor hoge projectkosten en niet passende ICT is 
groot. 

Opmerkingen per pagina 

pagina 4. 
In hoofdstuk I , de Inleiding wordt op pagina 4, 3e alinea gesproken over 75% van de 1000 
cliënten die gebruik maken van het zorgaanbod. In de opsomming daaronder eerste 
aandachtpunt, wordt gesproken over 800 cliënten van de 1000. Dat zou beteken dat het gaat 
om 80%. 

pagina 5 
Op pagina 5 onderaan wordt weer gesproken over 745 cliënten van de 1010 die het aanbod 
begeleid wonen ontvangen. We stellen voor dat er eenduidige cijfers worden gehanteerd. 

pagina 4 
Voor de leesbaarheid is het prettig als het stappenplan beginnend op pagina 4 onderaan op één 
bladzijde wordt gezet. Verder vinden wij dat de communicatie richting cliënten uiterlijk moet 
starten in het 3 e kwartaal, dat is toch al aan de late kant. 

pagina 6 
Bij de genoemde 3 categorieën op pagina 6 zien we graag een vierde, namelijk de huidige 
door- en uitstroomcijfers. 

pagina 10 
Onder verantwoording missen wij het resultaatgebied: Zelfstandig functioneren op een 
leefgebied. 

pagina.. 
In een eerder concept stond een verhaal over het PGB. Het hoeft niet zo uitgebreid maar 
misschien is het verstandig om hier toch een paar regels aan te wijden waarin de 
uitgangspunten worden genoemd. 

pagina 11 
3 e alinea verbetering- en vernieuwingsvoorstellen aan de hand van trends. Wij zouden graag 
een 0-meeting zien als uitgangspunt van dit moment. 

pagina 11 
Onder hoofdstuk 7,Financiën, stellen wij voor de opsomming van organisatiekosten ook voor 
rekening van het budget Beschermd Wonen op te nemen. Het gaat om de volgende kosten: 
• inkoop 
• toegang 
• inning eigen bijdrage 
• informatievoorziening 
• beleidsvorming 
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• inhoudelijke- en financiële verantwoording 

pagina 12 
In de opsomming betreffende de samenwerking is B&W en gemeenteraad weggevallen. We 
stellen voor dit weer op te nemen. 

pagina 12 
Het hoofdstuk 9, Informatievoorziening is vervallen. Het was weliswaar gedetailleerd, maar 
we kunnen ons voorstellen dat dit toch een belangrijk onderwerp is waarvoor in ieder geval 
over de uitgangspunten in deze nota e.e.a. wordt geformuleerd. Bovendien blijkt dit altijd een 
enorme kostenpost op te leveren. 
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