Sociaal Domein
Doelgroepenvervoer
Doelgroepenvervoer heeft betrekking op leerlingenvervoer, vervoer naar dagbesteding of de regiotaxi.
De toekomst van het doelgroepenvervoer geeft voldoende aanleiding (nieuwe concessies, wijziging
verantwoordelijkheid, innovaties) voor regionale afstemming en samenwerking. In april 2016 is aan de
bestuurstafel Sociaal Domein afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken met als doel het
doelgroepenvervoer te verbeteren, zowel voor de gebruiker als de financiële beheersbaarheid.
Aangezien de regiotaxi nu nog door de provincie Utrecht wordt gefaciliteerd is ook de provincie bij dit
thema betrokken.
Op 16 november 2016 hebben de betrokken wethouders een aantal keuzes gemaakt. Onder ander om
de concrete samenwerking in deelregio’s te organiseren. Eventuele aanbesteding als U16 kan in een
later stadium (bijvoorbeeld regiotaxi) financieel aantrekkelijk zijn. De verdere bespreking van deze
keuzes vindt plaats aan de bestuurstafel van 18 januari 2017.
Wonen en zorg
Voor het verbeteren van de relatie tussen wonen en zorg is een actieplan opgesteld. Achtergrond voor
het actieplan is het rijksbeleid om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het actieplan wordt
gedragen door zowel de bestuurstafel sociaal domein als de bestuurstafel wonen. Een deel van het
actieplan is uitgevoerd in 2015 waarbij de nadruk vooral lag bij kennisuitwisseling. In 2016 zijn de
acties opgepakt waarvan resultaten zijn terug te vinden bij de afspraken over de uitstroom
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, doelgroepenvervoer en de regels voor
woonruimteverdeling. In 2017 worden deze afspraken verder uitgewerkt, bij de woonruimteverdeling
wordt bijvoorbeeld een regionale indicatie voorbereid voor passende huisvesting van mensen met een
fysieke beperking.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en
voorzieningen voor beschermd wonen (BW) in de U16. Het gaat onder meer om voorzieningen voor
opvang van dak- en thuislozen en beschermd wonen vanuit de Regionale Toegang. Jaarlijks doet een
aantal bewoners van deze gemeenten een beroep op voorzieningen voor MO en BW in de stad Utrecht,
de zogeheten instroom. Bedoeling is dat deze cliënten weer terug gaan naar een zelfstandige woning
in de gemeente van herkomst, de uitstroom. Voor de uitstroom van de MO bestaat al langer een
convenant tussen acht gemeenten. Afspraak bij dit convenant is dat de instroom naar verhouding ook
weer wordt verdeeld over de gemeenten waar de instroom vandaan komt.
De betrokken wethouders in de regio hebben afgesproken om een nieuw convenant over de uitstroom
te sluiten. In vergelijking met het oude convenant zijn er twee verschillen. Eén: het convenant wordt
uitgebreid naar zestien gemeenten. Twee: het convenant maakt niet alleen afspraken over de
uitstroom van MO maar ook voor BW. De afspraken hebben betrekking op de huisvesting, de
woonbegeleiding en (meestal) de financiën van het huishoudens.
Het concept van het convenant is op 8 december besproken aan de bestuurstafel wonen en op 14
december in een regionaal overleg van de wethouders WMO. De verwachting is dat de ondertekening
van het convenant in het voorjaar van 2017 kan plaatsvinden na akkoord van de colleges.

