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Beste meneer Gorter,
In antwoord op uw brief van 27 maart 2019 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over beschermd wonen.
Vraag 1
Is het u bekend, dat de gemeente volgens de wet verplicht is beschermd wonen te
verstrekken ook aan niet-ingezetenen van de gemeente die daarom verzoeken?
Antwoord
Ja, dit is ons bekend. Wij zijn er ons ook van bewust dat er volgens het convenant
‘Landelijke Toegankelijkheid Beschermd Wonen’ moet worden onderzocht in welke
gemeente het opvangtraject de meeste kans van slagen heeft. Voor de persoon
die zich meldt, kan het dus voorkomen dat deze beschermd wonen toegekend
krijgt in een andere (centrum)gemeente. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant
en de betreffende (centrum)gemeente, zodat het voor de klant soepel verloopt.
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Vraag 2
Heeft u -of de namens u beschikkende instantie- in de afgelopen twee jaar
niet-ingezetenen afgewezen vanwege het feit dat zij niet in de gemeente Heusden
wonen?
Antwoord
Nee, het toegangsteam beschermd wonen van de gemeente Tilburg heeft geen
personen, die in aanmerking kwamen voor beschermd wonen, afgewezen op
grond van het feit dat ze niet in onze gemeente woonden. Het komt wel voor dat
inwoners die niet uit onze gemeente of regio komen, een negatief advies krijgen op
zorginhoudelijke gronden.

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl

Ons kenmerk
Onderwerp
Datum
Pagina

0058
vragen ex artikel 43 RvO over beschermd wonen
23 april 2019
2 van 2

Vraag 3
Zo ja, hoeveel personen betrof dit?
Antwoord
Gezien het antwoord op vraag 2 is dit niet aan de orde.
Vraag 4
Bent u bereid om de namens u beschikkende instantie er uitdrukkelijk op te wijzen
dat het afwijzen van personen van buiten de gemeente Heusden die om
beschermd wonen in Heusden verzoeken, onwettig is?
Antwoord
Dit is niet nodig. Er zijn geen personen afgewezen die buiten onze gemeente
wonen en om beschermd wonen hebben verzocht. Zowel wijzelf als de
beschikkende instantie, de gemeente Tilburg, zijn volledig op de hoogte van de
wettelijke verplichtingen en handelen daar ook naar.
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