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Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
De wethouder licht kort het voorstel toe en geeft het woord aan dhr. Uneken 
die een presentatie geeft. 
 
CDA vraagt naar preventie en vroegtijdig signaleren en hoe zich dat tot het 
oude beleid verhoudt. Komen er nog meer kosten? 
GOP vindt het jammer dat het tijdschema nu pas duidelijk is. De presentatie 
was duidelijk. 
PvdA vraagt naar het belang van het hebben van één regisseur. Waarom is dat 
niet nadrukkelijk in dit proces opgenomen? 
Ook gevraagd wordt naar de beddenreductie, hoe is de situatie hier? 
Er staat dat het opvang- en beschermingsbeleid aansluit bij de woonvisie. Zou 
dat niet omgekeerd moeten zijn? Hier komt waarschijnlijk een motie over. 
VVD vraagt wat er nu volledig nieuw is, en waar geen ervaring mee is? Er doen 
8 gemeenten mee, wat is het gewicht wat kan worden meegegeven? Zijn er 
criteria voor kleinschalig, beschermde woonomgeving, e.d.? 
D66 dankt voor de heldere presentatie. Is er een onderverdeling naar 
leeftijdscategorie? Ooit was er sprake van een zorghotel, wat is daarvan 
terecht gekomen? 
GL vraagt naar de communicatie. Hoe wordt dat vormgegeven. Bij speerpunt 5 
wordt gesproken over out of the box oplossing, waar moet ik daarbij aan 
denken? 
 
Mw Sanderse merkt op dat er weinig vragen zijn over jeugd. 
In het verleden zijn er bezuinigingen geweest en is er gekozen voor 
beddenreductie ten koste van preventie. Nu gaat het weer de andere kant op. 
Dhr. Uneke gaat nader in op de beddenreductie. Daar komt binnenkort een 



 

stuk over dat de raad zal krijgen. 
Mw. Sanderse gaat in op de 1-regisseur-gedachte. Dat is juist een van de 
belangrijkste zaken in het voorgestelde beleid. 
De PvdA kondigt hier een kleine vriendelijke motie over aan. 
Mw. Sanderse merkt op dat ook de woonvisie hier van groot belang voor is. De 
woonvisie is breder dan alleen over dit beleid. 
Dhr. Uneke gaat in op wat volledig nieuw is: dat is niet zoveel. Vroeger deden 
we bepaalde zaken ook, maar nu is de gemeente er ook echt verantwoordelijk 
voor. Die verantwoordelijkheid zal de komende tijd veel meer handen en 
voeten krijgen en concreter worden. Nu ligt er nog veel verantwoordelijkheid 
bij de wethouder in Hilversum, dat komt veel meer bij de gemeente zelf te 
liggen. 
Mw. Sanderse gaat in op het gewicht van de input die we willen kunnen geven. 
We willen zoveel mogelijk kennis van buiten naar binnen halen. 
Dhr. Uneke gaat in op de criteria waar de opvang e.a. aan moet voldoen. De 
criteria verschuiven door innovaties in de sectoren. Vooral moet gewerkt 
worden aan individuele oplossingen. Op maat moeten de voorzieningen 
toegepast worden. 
Hij merkt op dat er niet precies is ingegaan op de onderverdeling in 
leeftijdscategorie. 
Mw Sanderse merkt op dat de vraag over het RAP en het zorghotel later op 
teruggekomen zal worden. 
Op de communicatie zal bij de uitvoering terug gekomen worden. 
En wat is out of the box denken anders dan juist out of the box denken, zonder 
dat je vooraf bepaalt waar je over gaat denken?? 
 
De voorzitter concludeert dat er een paar moties aangekondigd zijn. Daarom 
zal dit voorstel meningsvormend geagendeerd worden. 
 
Er volgt nog een korte discussie over hoe dit soort onderwerpen naar de raad 
te brengen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen 
fracties 

Unaniem wordt voorgesteld dit voorstel in de meningsvormende raad te 
behandelen. 

 


