Beleidskader Beschermd Wonen 2021-2025.

Het Beleidskader BW is besproken in de ASD en n.a.v. hebben wij nog een aantal vragen.

o

Hoe is de situatie wat betreft de aansluiting Hart van Brabant voor BW en straks MO?
Er is dan een samenwerking met andere gemeenten?

o

Op welke manier worden bewoners van BW geïntegreerd in de wijk vanuit de
organisatie en hoe gaat de gemeente Baarle-Nassau haar inwoners voorbereiden en
wat als dat niet gaat lukken?

o

In 2021 gaat 100% van het budget van BW (voor de gemeente Breda) vanuit het
Ministerie naar de gemeente Breda. Dat geld is niet geoormerkt. Vanaf 2022 wordt
dat budget doorgestort naar de desbetreffende gemeente. Hoe wordt er bij de
gemeente Breda toezicht gehouden op dit budget wat niet geoormerkt is voor BW
maar dat het daarvoor wel gereserveerd dient te worden?

o

De afgelopen jaren is veel gedaan bij de GGZ aan ambulantisering. Kortere
behandelmethoden voor psychische problematiek. Voor een deel vanuit het oogpunt
van bezuinigingen. In de praktijk blijkt dat kortere behandelmethoden vaak niet
effectief genoeg zijn en cliënten meer tijd aan behandelingen nodig hebben? Is
ambulantisering dan niet te strak toegepast?

o

Er is vooral extra aandacht nodig voor jongeren onder de 30 jaar, dat is de grootste
groep. Zijn er daar oorzaken voor aan te wijzen?

o

Ook komen stoornissen in het autistisch spectrum vaak voor in combinatie met
meervoudige problematiek. Zijn deze mensen in staat om zelfstandig te wonen,
kunnen zij aansluiten en worden zij begrepen door wijkbewoners?

o

Er komen steeds meer getraumatiseerde mensen. Hoe gaan we die opvangen?

o

Er wordt verwacht van onze zorgaanbieders dat ze samen met ons optrekken in het
slechten van barrières tussen de Wmo, de ZVW en de Wlz en bereidheid om op zoek
te gaan naar onconventionele oplossingen.
Dat “wordt verwacht” moet toch een harde eis zijn?

o

Financiën.
Er is een soort open einde.
Een sluitende begroting is belangrijk. Als er onevenredige nadelige financiële
gevolgen zijn in een gemeente worden de kosten op basis van inwoneraantal
verdeeld over de gemeenten. Is dat realistisch?

