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Geacht College, 

De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om een reactie te geven op het Regioplan Beschermd 
Wonen. Wij hebben hierover eerder, op 4 december 2020, een reactie gegeven. Wij doen dat nu in de 
vorm van een officieel advies. 
 
In de brief van 4 december 2020 kwam naar voren dat wij achter de uitgangspunten staan zoals deze 
staan benoemd in het regioplan. Ook hebben wij u op de hoogte gesteld van onze kritische 
kanttekeningen bij het regioplan. Daarnaast hebben wij in het digitale overleg tussen de verschillende 
adviesraden in Friesland met bestuurders en ambtenaren op 27 januari jl. onze op- en aanmerkingen 
mondeling toegelicht. Onze inbreng daarbij werd als waardevolle input gezien, en ten aanzien van 
enkele punten daarvan werd de indruk gegeven dat die zeker zouden worden meegenomen in het 
definitieve regioplan. Zie hiervoor het verslag van de digitale bijeenkomst van 27 januari, dat op 3 
februari door het SDF werd verzonden. 

Daarna is op 5 februari aan ons een nieuwe versie van het concept regioplan beschikbaar gesteld, zoals 
dat er na het genoemde overleg uitziet. In dit nieuwe concept staan enkele minimale aanpassingen, 
maar wij zien de door ons benoemde knelpunten en kanttekeningen niet verwerkt. 
Wij concluderen hieruit dat de in onze optiek zeer belangrijke zaken niet of onvoldoende in het 
regioplan zijn opgenomen. 
Wij betreuren dat ten zeerste, burger- en cliëntenparticipatie lijken hierdoor niet een essentieel 
onderdeel te zijn van het opstellen van beleid, of komen in elk geval onvoldoende tot hun recht. 
 
Ook missen wij de betrokkenheid van adviesraden en cliënten(raden) in het voortraject bij het in kaart 
brengen van wensen, behoeften en verwachtingen van de doelgroep. Zonder die input is het 
onduidelijk wat er leeft bij die mensen, die door het regioplan worden geraakt. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend de opmerkingen en adviezen, zoals vermeld in de brief van 
4 december 2020 en de kanttekeningen en aanmerkingen, door ons gemaakt in het overleg van 27 
januari 2021 serieus te nemen en te verwerken in het regioplan. 
Start hiertoe overnieuw, maak een plan dat domein-overstijgend is en aansluit bij de doelgroep en 
neem de adviezen van advies- en cliëntenraden serieus. 
 
Graag vernemen wij uw reactie. 

Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden 

 

R. de Boer 

Voorzitter 

Bijlage: Brief ASD van 4 december 2020 


