Aan de gemeenteraad van Koggenland

Per e-mail verzonden aan:
griffie@koggenland.nl

Purmerend, 16 september 2021
Betreft
Onze ref.

: Gemeenteraadsverkiezingen
: Leviaan/HJ-mdj/21.050

Geachte raadsleden,
In uw gemeente is de afgelopen jaren veel bereikt voor mensen voor wie het een grotere
uitdaging is om mee te doen in de samenleving. Zij worden steeds beter op waarde
geschat en krijgen mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding en daarmee een
toekomstperspectief. Toch staan wij voor gezamenlijke uitdagingen waar we u graag op
attenderen en we vragen u hier aandacht aan te schenken in uw verkiezingsprogramma.
Meedoen in de wijk
Een veilige, stabiele woonplek is noodzakelijk voor geestelijk herstel en om deel te
nemen aan de samenleving. De gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en de
inwoners werken steeds beter samen om kwetsbare burgers een plek in de wijk te geven
en te laten behouden.
Wij vinden dat nog veel meer mensen deze kans verdienen. Een zinvolle dagbesteding
en andere mensen ontmoeten zijn voor veel van onze cliënten belangrijke doelen. Het is
goed als uw gemeente zich actiever inzet voor het aanbieden van dagbesteding en
het aangaan van sociale contacten op plekken die voor cliënten zelfstandig
bereikbaar zijn: lopend, fietsend of met het OV.
Zorg op maat en continuïteit van zorg
Uw gemeente werkt zichtbaar aan de samenwerking met zorgaanbieders. Dit
partnerschap leidt bij voorkeur tot een wijze van zorginkoop waarbij het cliëntbelang
nadrukkelijk wordt meegewogen.
In de toekomst willen we in Nederland nog meer dan nu de zorg verlenen op de plek
waar iemand woont. Vanaf 2023 wordt daarom de financiering van Beschermd Wonen
verder verdeeld naar álle gemeenten. Dat doel is prima. De groep mensen waar het bij
Beschermd Wonen over gaat, is echter klein en specifiek. Die verdere decentralisatie
betekent dat als er in de woonplaats van een cliënt geen mogelijkheid is om beschermd
te wonen, hij deze voorziening niet in een nabijgelegen gemeente kan krijgen. Het is
daarom noodzakelijk ook na 2023 als regio Beschermd Wonen-plekken in te kopen
en de financiële lasten tussen gemeenten onderling te verevenen.
Vertrouwen
Bij het bepalen van hetgeen de cliënt nodig heeft, mag meer vertrouwd worden op de
cliënt zelf en zijn naastbetrokkenen en professionals van organisaties zoals Leviaan. Zij
zien de mensen tenslotte elke dag. Het beeld dat zorgaanbieders alleen uit zouden zijn
op hogere en langere indicaties is achterhaald. We zijn ons zeer bewust van de druk op
de financiële middelen en vooral een tekort aan medewerkers zorg en welzijn.
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Meer vertrouwen in cliënt, naasten en professionals biedt kansen voor meer
maatwerk én verlaging van de administratieve lasten en werkdruk bij de wijkteams
omdat een deel van hun werk wordt overgenomen.
Stapje voor stapje
Met onze krachtenaanpak werken we toe naar (meer) zelfstandigheid. De cliënt heeft
daarbij zelf de regie en bepaalt zijn eigen tempo. De vele kleine stapjes leiden
uiteindelijk voor de meesten naar herstel. Soms ervaren mensen echter teveel druk,
hetgeen kan leiden tot onrust en terugval. De ontwikkeling van Beschermd Wonen
naar Beschermd Thuis is echt maatwerk, Dat vraagt geduld, verdraagzaamheid en
creativiteit van de burger en van de gemeente.
Kortom, blijf ook na de verkiezingen de samenwerking in de wijk faciliteren,
inzetten op een gevarieerd aanbod van dagbesteding en ontmoeting, koop vanaf
2023 Beschermd Wonen regionaal in en heb vertrouwen in onze professionals én
cliënten.
Uiteraard zijn wij graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Klaas Keesman, Centrale Cliëntenraad
Ingrid Bakker, Naastbetrokkenenpanel
Han Jetten, Raad van Bestuur

Meer over Leviaan leest u in ons Jaarbeeld: leviaan.nl/jaarverslag of scan de QR code!

pagina 2 van 2

