Asperen, 2 oktober 2014

Aan:
Het college van burgemeester en wethouders
gemeente Lingewaal
Postbus 1014
4147 ZG Asperen

Betreft: advies beleidsplan Wmo en Jeugd gemeente Lingewaal 2015 - 2016
Uw referentie: UIT-14-08922/Z-14-08-08153

Geacht college,
In uw brief verzonden op 9 september j.l., verzocht u bij monde van mevr. drs. M.M.C.Koolen, om
uiterlijk op 2 oktober advies uit te brengen over bovengenoemde beleidsplan Wmo en Jeugd 2015 2016.
Ondanks de beperkte tijd, waarvoor onder de druk van de transities ons begrip, heeft de Wmo-raad zich
ingezet om de definitieve verordening met een aantal leden door te nemen en ons advies aan u te
verwoorden.
We spreken onze waardering uit voor opzet van het beleidsplan en de lokale aanvullingen die gemaakt
zijn en het feit dat we tijdig in het voortraject betrokken zijn en onze eerste reacties al hebben kunnen
meegeven tijdens de ontwikkeling van het beleidsplan.
Daarbij vinden we het een grote meerwaarde dat meer maatschappelijke partijen en een aantal
mantelzorgers betrokken zijn in de ontwikkeling van het beleidsplan Wmo en Jeugd 2015 – 2016.
Advies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Wmo-raad actief te betrekken bij de monitoring van de uitvoering van het beleidsplan.
In de monitoring naast harde gegevens ook de effecten van de veranderde zorg voor de
zorgvrager, mantelzorger en informele zorg op te nemen.
Een heldere definitie te omschrijven wat onder het begrip overhead verstaan wordt.
Kosten van de gemeente die afgaan van het totale budget voor het Sociaal domein zo laag
mogelijk te houden.
Een maximum af te spreken voor de kosten die de gemeente inzet binnen het totale budget van
het Sociaal domein.
De risico’s aan te vullen.
Voor 1 januari 2015 een ‘crisis beleid’ te ontwikkelen dat direct ingeschakeld kan worden vanaf
1 januari 2015 als de transities van start gaan.

Argumentatie
1.1

Inbreng van burger perspectief
De Wmo-raad vindt het monitoren van de effecten van de uitvoering van het beleidsplan van
groot belang om de transitie en transformatie goed te laten slagen. Het burger perspectief is
hierin van evident belang en wil Wmo-raad inbrengen bij de bespreking van de uitkomsten van
de monitoring en eventuele wijzigingen die daaruit volgen.

2.1

Effecten voor burgers
De transities brengt grote veranderingen mee voor de burgers en vraagt om een grote
cultuuromslag. Bij de monitoring is het daarmee van belang om de effecten voor de burgers te
volgen en zo nodig aanpassingen in het beleid of de uitvoering te kunnen maken.

3.1

Taal kan veel verwarring geven
Er is veel verwarring over het begrip ‘overhead’ en kan daardoor onduidelijkheid met zich
meebrengen. Ten behoeven van eenduidigheid en vergelijkbaarheid is een duidelijke
omschrijving van het begrip ‘overhead’ van belang.

4.1

Met elkaar zorgen we dat het geld voor de zorg ingezet kan worden
De gemeente vraagt aan zorginstellingen om zoveel mogelijk het geld van het Sociaal domein in
te zetten op de directe zorg aan de zorgvragers. De Wmo-raad vindt het daarbij een goed signaal
om ook de kosten van de gemeente die nodig zijn voor de uitvoering van de transities zo laag
mogelijk te houden.

5.1

Goed voorbeeld doet goed volgen
Om zichtbaar te maken dat de gemeente zich inzet om de kosten voor de uitvoering van de
taken in het Sociaal domein zo laag mogelijk te houden vinden wij het van belang dat er een
maximum afgesproken wordt welk percentage dit mag zijn van het totale budget.

6.1

Kennis hebben van je risico’s
Er zijn enkele risico’s benoemd in het beleidsplan die naar onze mening niet volledig zijn.
Hoewel volledigheid niet realistisch is adviseren wij om in een klankbordgroep met
zorgaanbieders, Gemeenteraad en Wmo-raad de risico’s aan te vullen. Bewustzijn van de risico’s
maakt het mogelijk om efficiënt en effectief te reageren. Wij denken hierbij o.a. aan een
mogelijk kostenverhogend effect van een vaste behandeltermijn terwijl de behoefte van de
zorgvrager minder is; rechtsbescherming van privacy; aansprakelijkheid van uitvoering van
beleid van de gemeente (zorgaanbieder of gemeente).

7.1

Crisis in de hand houden
De transitie is een grote verandering die voor veel mensen mogelijk verwarrend kan werken.
Mogelijk dat er in de weken na de invoering problemen ontstaan en er b.v. veel gebeld gaat
worden met de gemeente waardoor het telefoon verkeer of de bereikbaarheid problemen gaat
geven. Het is dan goed om direct een alternatief achter de hand te hebben en dat in te kunnen
zetten.

Kanttekening
1.

We maken met elkaar grote veranderingen door die ons de komende decennia zeker nog zullen
bezighouden en de nodige aanpassingen vragen.

2

Niet in het minst is betrokkenheid en het informeren van onze burgers onontbeerlijk om de
beoogde veranderingen in beweging te brengen en effecten van te mogen verwachten. Er zijn
inmiddels een aantal stappen gemaakt in het lokale communicatieplan die wij als Wmo-raad
zorgvuldig zullen blijven volgen. Naast schriftelijke informatie aan de burgers zal ook de dialoog
nodig zijn om burgers mee te kunnen nemen in de veranderingen. Dit proces vraagt de nodige
tijd en inzet van medewerkers en brengt daarmee een kostenpost mee. Echter zonder deze
inzet zal de verandering niet goed slagen en zal het aan de andere kant meer kosten geven.
Hierbij geldt het spreekwoord dat ‘de kosten voor de baten uitgaan’. Waar nodig zullen wij
hierin aanvullend advies geven.
Tot slot, wenst de Wmo-raad de gemeente succes met het definitief afronden van het beleidsplan Wmo
en Jeugd en de verder uitwerking en invoering.
De Wmo-raad blijft met de haar beschikbare kennis en kunde bereid in het meedenken over het
veranderproces en een bijdrage te leveren om vanuit de verschillende perspectieven te komen tot een
geslaagde transitie en transformatie in Rivierenland en Lingewaal in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

N.N.J. van Iperen
Voorzitter Wmo-raad Lingewaal
(A. Groeneveld, M. Modderkolk, H. van Dijk, L. Vermeer, H. van Drunen en N. van Iperen)
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