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Onderwerp: REGIOVISIE I SPOORBOEKJE BESCHERMDTHUIS IN REGIO HART
VAN BRABANT

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2018;

Gelet op het feit dat het college van B&W in het besluit van het raadsvoorstel voorstelt in
te stemmen met de kaders voor de toekomstige inrichting van BeschermdWonen,
Maatschappelijke Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg in de regio Hart van
Brabant,

Overwegende:

- dat nog onduidelijk en nog onvoldoende concreet wordt gemaakt hoe de regionale
visie zich verhoudt tot de belangen van de inwoners van Heusden;

- dat de maatschappelijke context voor de gemeente Heusden nog onvoldoende is
toegelicht in het document regiovisie, het raadsvoorstel en de toegevoegde memo;

- dat inzicht in de lokale behoefte op het gebied van beschermd wonen voor de raad
noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de belangen van haar inwoners
voldoende worden behartigt in de regionale context.

- dat de rekenkamer eerder in haar aanbevelingen heeft geadviseerd om eerst de
kaders kritisch te toetsen op haalbaarheid,

- dat dit met de onderliggende informatie nog niet mogelijk is.

Verzoekt het college

- Om een lokale Heusdense probleemschets en analyse uit te voeren op het gebied
van beschermd wonen en hiermee inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke
opgave voor de gemeente Heusden is in het kader van beschermd thuis;

- De raad over deze uitkomsten zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk v66rde
zomer van 2019.
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Raadsvoorstel Regiovisie / spoorboekje beschermd thuis in regio Hart van Brabant

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2018;

gezien het voorstel van het college van 25 september 2018;

gelet op de beraadslaging;

besluit:
in het kader van de toekomstige inrichting van BeschermdWonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve
GGZ en Verslavingszorg in de regio Hart van Brabant:

. in te stemmen met de kaders en uitgangspunten zoals opgenomen in het document 'regiovisie /
spoorboekje' en in de bijbehorende infographic 'Regiovisie BeschermdWonen, Maatschappelijke
Opvang, PreventieveGGZ en Verslavingszorg';

. kennis te nemen van de huidige stand van zaken en planning zoals opgenomen in het document
'regiovisie / spoorboekje'.

de griffier,


