Wmoraad Beraad Naarden Bussum Muiden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren
Gemeentehuis
Bussum
t.a.v. mw. H. van der Heiden

Naarden, 9 december 2016
Zeer geacht College,
Naar aanleiding van uw verzoek om advies over het beleidsplan Bescherming en opvang 2017- 2020,
adviseren wij u als volgt.
Onze algemene conclusie is dat het beleidsplan een degelijk plan is, makkelijk leesbaar en naar onze
mening redelijk compleet.
Het Beraad is echter van mening dat het plan op de volgende punten verbeterd zou kunnen worden
1. Blz. 8. De vermindering van opnames is niet het logisch gevolg van de verdubbeling van het ACTteam.
2. Blz. 9. Het aantal daklozen groeit. Het is niet duidelijk of uitgeprocedeerde asielzoekers en
“illegalen” hierbij zijn opgenomen.
3. Blz. 10. De tabel meldingen huiselijk geweld. Er staat binnen de regio; buiten de regio en onbekend.
Graag zien we in het document een verduidelijking terug van wat er bedoeld wordt met “onbekend”.
4. Blz 11. Typ-fout: tweemaal “Veiligheidshuis”. En het aantal ex-gedetineerden in Bussum valt erg
op. Het zou verhelderend zijn om hier uitleg over te geven.
5. Blz. 13. “De gemeenten implementeren de aanpak door” Voorstel tot een andere zin: 1. In beleid en
uitvoering wordt de eigen inbreng van de inwoner gewaarborgd.
En in de derde alinea; “Voor
ouderen richt de aanpak zich op……” moet zijn: Voor volwassenen richt de aanpak zich op het
bieden van een stabiele leefomgeving.
6. Blz. 13. Vierde alinea, laatste zin: “Uitwisseling van informatie vindt gedurende ….” Uit het
document moet ook blijken wat er gebeurd wanneer de betrokkene geen toestemming geeft voor
uitwisseling van informatie. Dat is op dit moment niet duidelijk.
7. Blz. 13, 5e alinea: Wij betwijfelen of inwoners nog in staat zijn om zelf de crisiskaart te verstrekken
aan de omgeving wanneer er een crisis dreigt. Dit zou anders moeten worden geregeld. Het Beraad
ziet graag dat hier aandacht aan wordt besteed in het document.
8. Blz. 13. De uitleg over “de herstelacademie” is niet duidelijk. Graag verhelderen.
9. Blz. 14 onderaan. Bij de samenwerkingspartners worden Welzijnsinstellingen gemist.
10. Blz. 16 bij de tabel graag vermelden wat “MO/VO/BW” is.
11. Blz. 17. “Preventie en vroeg signalering”. Preventie zou nader moeten worden omschreven.
12. Blz. 17. Bij het “Vroegtijdig signalering in de wijk” zou ook het onderwijs bij betrokken moeten
worden.
13. Blz. 17: De kindcheck behoeft verdere uitleg.

Wmoraad Beraad Naarden Bussum Muiden
14. Blz. 22. Graag verhelderen hoe de 24/7 crisisopvang voor volwassenen nu en in 2017 is geregeld.
Dit is niet duidelijk.
15. Blz. 23 Het Beraad is zeer bezorgd over de overbruggingsopvang op het politiebureau. Wij
betwijfelen of dit de juiste plek is voor bijvoorbeeld psychiatrische patiënten. Ook is onduidelijk hoe
lang/kort de maximale opvang daar is.

Vertrouwend u met het bovenstaande van dienst te zijn, verblijven wij
met vriendelijke groet,
namens het Beraad
A.F.Guépin, secretaris

