
 

    
   
   

   
  
    

          
      

              
    

               
        

         
               

             
   

         
         

           
 

            
       

          
      

       
           

           
             
          

           
         

Notitie 

ons kenmerk 
team RGMAOZ 
steller E.D. Faassen-Arnoldus 
doorkiesnummer +31 648457691 
e-mail e.arnoldus@venlo.nl 
datum 24 juni 2022 

Beantwoording vragen oordeelvomende raadsvergadering 15 juni 2022, betreffende de regiovisie 
Meedoen en Wonen 2022-2026, inwoners met complexe problematiek. 

Tijdens raadsvergadering zijn een aantal vragen gesteld die we op dat moment niet konden 
beantwoorden. Hieronder de beantwoording. 

Introductie 
Deze regiovisie is niet los te zien van de samenwerking tussen de 14 gemeenten in Noorden 
Midden-Limburg gericht op de uitvoering van beschermd wonen, maatschappelijke 
opvang, bemoeizorg en preventie OGGZ (BW-MO-B&P) vanaf 2022. Binnen 
de samenwerking is niet alleen deze regiovisie tot stand gekomen maar hebben we ons ook 
gericht op de inkoop van BW-MO-B&P, de governance, de financiën en de juridische 
uitvoerings- en samenwerkingsafspraken. 

Jaarlijks stellen de samenwerkende gemeenten een (meerjarige) beleidsagenda vast. Dat 
is het regionale uitvoeringsprogramma, waar voor het lopende jaar is aangegeven welke 
activiteiten op regionaal niveau worden ondernomen, om de ambities verder vorm te 
geven. 

 De motie omtrent de 50-gezinnenaanpak zal lokaal in Venlo worden opgepakt en 
staat daarmee los van deze vast te stellen regiovisie. 

 Bij de totstandkoming van de regiovisie zijn ruim 300 belanghebbenden; 
zorgaanbieders, gemeenten, adviesraden, beleidsadviseurs, cliënten, cliëntenraden, 
ervaringsdeskundigen, aanbieders uit het voorliggend veld betrokken. 

 Aan de vaststelling van de regiovisie zijn geen directe financiële consequenties 
verbonden. Uw college zal jaarlijks de beleidsagenda vaststellen, daarbij wordt uw 
raad via de reguliere P&C cyclus op de hoogte gesteld van de lokale begroting. 

 Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de regiovisie ‘Bijzondere doelgroepen 
2017-2020’ betrof het zo dicht als mogelijk bij de inwoner organiseren van 
gemeentelijke taken op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, 
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bemoeizorg en preventie. De regiovisie die nu voorligt gaat hier verder op in: we 
willen mensen zoveel mogelijk in hun eigen wijk ondersteunen. 

 De komst en ondersteuning van internationale werknemers, als ook het creëren van 
voldoende woonoplossingen voor deze doelgroep wordt in lokaal beleid 
vormgegeven en is geen onderdeel van deze vast te stellen regiovisie. 

 Lokale woonvraagstukken zijn geen onderdeel van deze regiovisie. 
In de woonvisie 2021-2026 op weg naar toekomst bestendig wonen, 
zijn in hoofdstuk 4; Wonen en Zorg de doelstellingen te vinden aangaande de 
huisvesting van specifieke doelgroepen in de gemeente Venlo. 

 Met betrekking tot beschermd wonen wordt zorgvuldig bekeken in welke gemeente in 
Noord- en Midden-Limburg beschermd wonen plekken nodig zijn om inwoners te 
kunnen laten herstellen zo dicht als mogelijk bij het eigen netwerk. 

 Met de aanbieders van preventie is afgesproken dat zij 20% van hun capaciteit 
reserveren om in te kunnen spelen op lokale trends en ontwikkelingen. 
Gemeente Venlo heeft preventie los van de regio lokaal aanbesteed. In Venlo is 
Incluzio de opdrachtnemer van bemoeizorg en preventie. Er zijn geen signalen 
bekend dat er in gemeente Venlo problemen zijn met de capaciteit van preventie. 

D66 heeft de gestelde vragen nagezonden per mail: 

1. het sociaal domein is verdeeld over 3 wethouders: 'hoe borgt u dat uw collega wethouders 
geïnformeerd blijven over zaken die u in portefeuille hebt. Alle onderwerpen verdeeld over de 
3 wethouders hebben tenslotte rechtstreeks en direct effect op elkaar.’ 

Antwoord: 
Zoals u weet is een wethouder lid van het college, een collegiaal bestuur. Besluiten 
worden altijd in gezamenlijkheid, door het college, genomen. Ook in de voorbereiding 
vindt onderlinge afstemming plaats tussen betrokken portefeuillehouders. 

2. Hoe gaat u borgen dat de gemaakte afspraken vanuit de regiovisie actueel blijven. 
Situaties veranderen tenslotte. Geen statisch document maar een dynamisch proces. 

Antwoord: 
Dit borgen we in de doorlopende accountgesprekken met de aanbieders en in de 
beleidsagenda die jaarlijks wordt vastgesteld, zo hebben we de mogelijkheid in te 
spelen op trends en ontwikkelingen. 

3. Neemt u bij de prestatieafspraken met woningcoöperaties ook mee, indien er al 1 maand 
geen huurpenningen zijn betaald, er direct actie is. 

Antwoord: 
We kunnen deze suggestie meenemen in de besprekingen met de 
woningcorporaties. 

4. Graag aandacht voor de overgang van middelen bij wijziging van WMO naar WLZ. 
Maatschappelijk gezien forse kapitaalvernietiging, mede veroorzaakt door de 
aanbestedingssystematiek. Ik heb het voorbeeld genoemd van een til lift. (achteraf gezien 
niet het beste voorbeeld ) Inwoners die toch nog af en toe naar huis gaan en waar alles 
vanuit de WMO wordt opgehaald en opnieuw wordt aangeschaft vanuit de WLZ. Er is geen 



            
             

 
           

             
      

               
               

             
 

 
            

            
           

          

 

administratieve overdracht. Ik ken situaties waarbij partij x het weg haalt vanuit de WMO, 
spullen in opslag gaan, en diezelfde partij x het nieuw levert vanuit de WLZ. 

Antwoord: 
Uw aandachtspunt zullen we bespreken met de betreffende beleidsadviseur. Dit valt 
echter niet onder de reikwijdte van deze vast te stellen regiovisie Meedoen en Wonen 
2022-2026, inwoners met complexe problematiek. 

5. Aandacht blijven houden voor ketendenken en integraal werken, 1 plan en 1 regisseur. 
Vraag: hoe verhoudt zich dat met uw portefeuille en die van uw collega wethouders binnen 
het sociaal domein. Voorkomen dat ook in deze setting er teveel professionals bezig zijn met 
1 casus. 

Antwoord: 
Onze werkwijze in de sociale wijkteams is er inderdaad op gericht dat een casus 
integraal benaderd wordt. Mocht er een collegebesluit nodig zijn in een bepaalde 
casus, dan vindt er vooraf afstemming plaats met de betrokken wethouders. 
( Zie hierbij ook ons antwoord onder 1. ) 


