Aan college van Burgemeester en wethouders
Gemeente Almere.
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Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van Visie Zorglandschap

Geacht College,
Onlangs ontving de ASD via derden de conceptvisie Zorglandschap die het college eind augustus aan de
raad wil aanbieden. Hoewel de ASD vertegenwoordigd was bij het werkatelier op 17 april 2019, is sindsdien
weinig meer vernomen over de visie zorglandschap. De ASD had graag gezien dat zij betrokken was
geweest in het proces om te komen tot een sterke en realistische visie. Aangezien dit niet gebeurd is, geeft
de ASD graag een ongevraagd advies hierover.
Hoewel de conceptvisie Zorglandschap veel relevante thema’s aanstipt en veel ambitie laat zien, is de ASD
bezorgd over de uitvoerbaarheid van de visie. Daarom adviseert de ASD om niet te wachten tot het laatste
kwartaal van 2019 met het opstellen van de uitvoeringsplannen, maar daar nu al mee aan de slag te gaan.
De ASD adviseert om de door het rijk geadviseerde afbouw van 35% van de cliënten bij Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang los te laten en om bij uitstroom niet alleen te kijken naar de mens, maar ook
naar de wijk. Welke wijken zijn sterk genoeg om kwetsbare mensen een veilige basis te bieden?
Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende woningen zijn voor wie uitstroomt uit Beschermd Wonen. De ASD
adviseert met klem om daar op korte termijn een uitvoeringsplan voor te maken.
De gemeente heeft het over een transformatieproces naar een inclusievere samenleving en staat voor de
uitdaging om dit te doen met minder budget en bestaande woningnood. Deze transformatie is ingewikkeld
en de ASD adviseert om de expertise van partijen als GGZ, GGD en corporaties te bundelen tijdens het
opstellen van de uitvoeringsplannen.
Concluderend stelt de ASD dat de Visie Zorglandschap inhoudelijk een wenselijk beeld geeft, en adviseert
om zo snel mogelijk met de uitvoering(splannen) te starten. Daarbij adviseert de ASD om Almeers
maatwerk te leveren, en te kijken naar de kracht van mens en wijk.
Mocht u hierover verder willen praten, dan is de ASD zeer bereid om het gesprek aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Klaas Jongejan, voorzitter
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