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Gevraagd advies uitgangspunten inkoop vrouwenopvang 2017

Geachte mevrouw Fritschy,
Hartelijk dank voor uw reactie op het gevraagd advies over de uitgangspunten inkoop
vrouwenopvang. U geeft in uw brief aan dat u twee zaken onder de aandacht wil brengen. Per
punt zal ik kort toelichten hoe we uw advies in het inkooptraject zullen meenemen.
Onder ach.) wordt gesproken over het integreren van de toegang van de
vrouwenopvang met die voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Op zich
kunnen we ons vinden in de gedachte dat dit efficiënter en meer onafhankelijk is. De
Wmo-Adviesraad pleit er wel voor dat het niet mag gaan om een gezamenlijke fysieke
toegang.
lk neem uw advies mee. We willen vooral onderzoeken of de toegang efficiënter en eenduidiger
kan. De toegang via Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang dient ook als voorbeeld, het
kan zijn dat een andere route, meer geënt op huiselijk geweld, meer voor de hand ligt. Dit
betekent niet dat er een gezamenlijke fysieke toegang zal komen.
Tenslotte hebben we nog de vraag of de l000 nieuwe woonplekken die gecreëerd
worden ook beschikbaar zijn in het kader van de vrouwenopvang.
Nee, deze extra wooneenheden zijn niet beschikbaar in het kader van de vrouwenopvang. Deze
extra wooneenheden worden tussen 2016 en 2018 ingezet om binnen de Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen een omslag naar individueel begeleid wonen te realiseren. Dit
speelt niet binnen de vrouwenopvang

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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In uw brief geeft u aan dat u niet tijdig heef kunnen reageren omdat u de termijn voor het
uitbrengen van het advies te kort vind en omdat een van uw leden ziek was. Ik heb natuurlijk alle
begrip voor overmacht door ziekte en stel het zeer op prijs dat u alsnog met een reactie bent
gekomen. Dat u niet tijdig bent gevraagd om een advies bestrijd ik echter. De behandeling van het
voorstel in het college van Burgemeester en wethouders is uitgesteld zodat u meer tijd zou
hebben voor overleg. Zoals u weet is de adviestermijn formeel vastgesteld op vier weken. In het
komende halfjaarlijkse overleg kunnen we hier nog even op terug komen.
lk hoop uw vragen hiermee beantwoord te hebben.
Met vriendelijke groet,

Eric van
Wet

