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Adviesraad Sociaal Domein 
T.a.v. dhr. J.A. Legierse 
Johan Frisolaan 12 
4671 GG DINTELOORD

Steenbergen, 14 februari 2023

onderwerp Regiovisie Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang VERZONDEN 1.5 FEB. 2023

Geachte heer Legierse,

Op 19 december jl. ontvingen wij uw reactie namens de Adviesraad Sociaal Domein op 
de Regiovisie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO), waarvoor 
dank. Middels dit schrijven ontvangt u hierop een reactie.

In uw schrijven meent u dat de Regiovisie BW en MO in deze vorm onvoldoende uitleg 
geeft waardoor u geen advies kunt uitbrengen aan het college. In uw reactie benoemt 
u een drietal punten, namelijk:

1) De Adviesraad SD is van mening dat het hebben van een fysieke beperking 
relatief weinig is meegenomen in de Regiovisie.

2) De Adviesraad SD mist in deze uitvoering een vorm van een 
implementatieplan.

3) De Adviesraad SD is bezorgd over de privacy van de betrokken inwoners.

Het college geeft u hierop graag een puntsgewijze toelichting:

1) Deze regiovisie richt zich primair op volwassenen die vanwege psychische 
en/of psychosociale beperkingen niet in staat zijn om zelfstandig te leven en 
een mogelijk gevaar voor zichzelf of andere vormen. Naast een psychische 
en/of psychosociale beperking kan iemand (net als ieder ander zonder 
psychische en/of psychosociale beperking) ook fysiek beperkt zijn. Bij het 
bieden van een veilige woon- en leefomgeving bij een instelling wordt daar 
rekening mee gehouden. Indien toezicht en begeleiding plaatsvindt in de 
thuissituatie (Beschermd Thuis) kan er, net als voor iedere andere inwoner, 
een Wmo aanvraag worden ingediend, bijv. voor een woningaanpassing.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2304302

2) Vanaf 2020 wordt er jaarlijks een Regionaal Uitvoeringsplan opgesteld, de 
basis hiervoor is de visie van de commissie Dannenberg. Daarmee sorteert het 
Uitvoeringsplan al voor op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang (en daarmee de Regiovisie). Het jaarlijks 
Uitvoeringsplan is een nadere concretisering van de Regiovisie. De vast te 
stellen visie is kaderstellend, niet uitvoerend van aard.

3) Om de privacy te waarborgen zijn of worden er, indien nodig, 
verwerkersovereenkomsten gesloten tussen partijen.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De loco-secret. De locohurgemeester,

mr. N.M.H.C. Pot-Broos
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