WMO-Raad Pijnacker-Nootdorp
Voorzitter J. Zandijk
Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

behandeld door
telefoon
onderwerp

B. Jansen

uw brief van

ons kenmerk

14 015

uw kenmerk

bijlagen

14UIT08402

datum

05-06-2014

verzonden

Advies Wmo-raad Sociaal Domein dd 04-06-2014

Geachte leden van de Wmo-raad,
Op 3 juni 2014 heeft u een advies uitgebracht over de Nota uitwerking decentralisaties Sociaal Domein ‘Keuzes
maken’. Wij stellen het op prijs dat u met ons meedenkt over de beleidsontwikkeling in het gehele sociaal domein.
Wij waarderen uw actieve inzet, onder andere door uw brede deelname aan de miniconferentie sociaal domein op
13 mei jl. en de bereidheid in korte tijd te adviseren over de nota.
In deze brief gaan wij in op uw algemene reactie en adviezen bij de nota.
Algemene reactie op de nota
U vindt dat wij als gemeente goed bezig zijn. Dat doet ons deugd. We zullen er alles aan doen dit vertrouwen niet
te beschamen.
U vraagt zich af of er ook bij anderen in de gemeente voldoende draagvlak is. Uit gesprekken en voorbereidende
activiteiten met professionals en organisaties in onze gemeente merken wij dat dit draagvlak er zeker is. Overigens
zal dit natuurlijk vooral in de praktijk moeten blijken.
U bent benieuwd wat de meicirculaire zal betekenen. Inmiddels hebben wij de meicirculaire ontvangen. Hieruit
blijkt dat we voor de jeugdzorg meer en voor de Wmo minder middelen krijgen dan eerder was beraamd op basis
van eerdere berichtgeving van het Rijk. Wat betreft de Wmo zijn er twee belangrijke redenen: in 2013 is minder
geld uitgegeven en de gemeente wordt verantwoordelijk voor minder cliënten dan vooraf ingeschat.
Verder vraagt u aandacht voor de continuïteit van zorg, zeker voor cliënten die beroep doen op kleine aanbieders
buiten onze gemeente. Continuïteit van zorg en keuzevrijheid vinden wij van groot belang. We streven er naar
ondersteuning zoveel als mogelijk binnen onze gemeente geleverd wordt. Vooral vanwege de korte lijnen
(samenwerking is makkelijker als je dicht bij elkaar werkt) en efficiëntie. Dit is niet altijd mogelijk voor
specialistische zorg. Ook als mensen er zelf voor kiezen hulp elders te zoeken, moet dat in principe kunnen.
Doordat we regionaal inkopen is dat mogelijk. Voor de regionale inkoop worden zogenaamde marktconsultaties
gehouden, waarvoor ook alle bekende kleine aanbieders zijn uitgenodigd. Mochten er onverhoopt toch aanbieders
buiten beeld zijn gebleven, dan is het altijd mogelijk dat aanbieders alsnog een raamcontract krijgen, mits ze
natuurlijk aan de kwaliteitseisen voldoen. Omdat wij nog geen adresgegevens hebben van cliënten, kunnen wij
cliënten hier (nog) niet op wijzen.
U voorziet rechtsongelijkheid tussen gemeenten. Een achterliggende gedachte achter de decentralisaties is dat
gemeenten het beste kunnen bepalen hoe het sociaal domein in hun gemeente het beste ingericht kan worden.
Dat impliceert dat er verschillen tussen gemeenten zullen ontstaan.
Net als u vinden wij het van het grootste belang de ontwikkelingen in de praktijk goed te monitoren. Uiteraard
zullen we u betrekken bij het opstellen van de monitor.

pagina

1/3

Onderstaand treft u per onderwerp onze reactie op uw advies aan.
Preventie van kindermishandeling
U adviseert meer aandacht te besteden aan preventie van kindermishandeling en daarbij de tien maatregelen en
hulpmiddelen uit het Tijdschrift Kindermishandeling als uitgangspunt te nemen. Preventie van kindermishandeling
is al onderdeel van eerder vastgesteld beleid. Onlangs hebben organisaties en de gemeente het Regionale
convenant Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ondertekend, waarbij onderlinge samenwerkingsafspraken
voor voorkomen en adequaat handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld zijn bekrachtigd. De raad wordt
voor het onderdeel Kindermishandeling via de jaarlijkse tussenrapportages jeugdbeleid inhoudelijk geïnformeerd.
In de nu voorliggende nota gaat het om nieuwe taken die naar de gemeente komen en waarover de raad
aanvullende keuzes dient te maken. De oprichting van het AMHK (Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling) en de betreffende veranderende taken van het AMHK vallen daaronder en zijn daarom in de
nota opgenomen.
Beschermd wonen
U roept ons op het zo te regelen met Delft dat er geen gedwongen verhuizingen zullen plaatsvinden. Wij kunnen u
garanderen dat dit ook onze inzet is en we hier alles aan zullen doen wat in ons vermogen ligt.
Familieondersteuning
U adviseert om ook familie bij plannen en beleid te betrekken. Wij staan positief tegenover uw voornemen om dit
te verankeren in de Wmo raad.
U adviseert ook kinderen met een chronisch zieke ouder te ondersteunen. Dit nemen wij mee bij het onderdeel
mantelzorgondersteuning van de innovatieagenda.
Kernteams en regieteams
U stelt een aantal vragen bij en doet een aantal suggesties voor de uitwerking van de kernteams en regieteam.
Deze nemen wij mee. Wij zullen u, zoals u ook voorstelt, betrekken bij de uitwerking van het organisatieplan. U
vraagt hoe wij omgaan met de aansturing van professionals. Dit heeft onze bijzondere aandacht. Functionele
aansturing vanuit het kernteam staat voorop.
Innovatieagenda
U geeft aan nader terug te komen op onderwerpen voor de innovatieagenda. Wij zijn benieuwd naar uw inbreng
en gaan hierover graag met u in gesprek.
Cliëntenondersteuning
U adviseert om per 1 januari 2015 een ombudsfunctie beschikbaar te stellen. Wij willen in de eerste helft van
2015 een integrale afweging maken over hoe we de onafhankelijke cliëntenondersteuning lokaal inhoud en vorm
willen geven. Daarbij zullen we ook de ombudsfunctie bij betrekken. Met MEE maken we afspraken over hun inzet
in 2015, waarbij ook informatie en advies voor andere doelgroepen dan mensen met een verstandelijke beperking
een gesprekspunt is.
U adviseert cliënten goed te informeren over de klachtenprocedures en dit op te nemen in een communicatieplan.
Wij zijn bezig een communicatieplan uit te werken en zullen dit hierin opnemen. Wij zullen u ook betrekken bij de
communicatie.
De overige punten die u bij dit onderdeel noemt: het belang van investeren in de voorkant en de omgang met
zorgmijders vinden wij belangrijk en zien we als onderdeel van de functie van de kernteams en regieteam.
Overige punten
Hierbij komen zestien punten aan de orde. Deels gaat het om onderwerpen waarbij u de voorgestelde keuze
onderschrijft (toegankelijkheid maatwerkvoorziening, toezicht Wmo, vrij toegankelijk 24 uurs luisterend oor,
werken met de innovatieagenda, bevordering bewonersinitiatieven, huishoudelijke hulp, geen incidentenpolitiek,
doelenboom). Deels gaat het om aandachtspunten bij de uitwerking (bijvoorbeeld gemeenschappelijke regeling
toezicht, persoonsgebonden budget, capaciteit ambtelijk apparaat). Wij gaan hier in op de onderdelen waar u
vragen bij of advies over heeft.
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Herbeoordelen cliënten
Bij het herbeoordelen van bekende cliënten zullen we zeer zorgvuldig te werk gaan. Op voorhand kunnen en willen
wij geen onderscheid maken tussen mensen die kort en al langer zorg krijgen.
Budget is leidend.
U adviseert dat noodzakelijke zorg altijd geleverd moet worden, ongeacht de status van het budget. De raad heeft
besloten dat de taken binnen de financiële kaders uitgevoerd moeten worden. Om er voor te zorgen dat alle
mensen de ondersteuning krijgen die echt nodig is, nemen we een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen
gericht op kosten van de zorg, herbeoordelen van cliënten en vernieuwing van het aanbod. Met de aanbieders van
de twaalf grote jeugdzorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over bezuiniging in combinatie met innovatie, juist
om continuïteit van zorg te waarborgen. In de Wmo beschikken we over middelen voor een overgangsperiode. Of
dit (structureel) afdoende is zal in de praktijk moeten blijken. Daarom zullen we de uitgaven nauw monitoren,
zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen wanneer dat nodig blijkt te zijn.
De kindertelefoon.
De kindertelefoon blijft bestaan. Namens alle gemeenten verloopt de subsidie aan de landelijke Kindertelefoon
vanaf 2015 via de VNG.
Tegemoetkoming chronisch zieken.
U geeft nog geen definitief advies, maar u neigt er sterk na geen aparte regeling te treffen. U stelt voor voor
minder draagkrachtigen een voorziening te bieden via de bijzondere bijstand en (een deel van) de extra bijdrage
van het rijk te benutten voor andere prioriteiten in het sociaal domein, te weten extra respijtzorg.
De Adviesraad Werk en Inkomen adviseert wel een regeling te treffen en wel via een collectieve zorgverzekering.
Uit het feit dat u verschillend adviseert blijkt weer hoe lastig het is hierin een keuze te maken. Wij wachten af wat
voor kaders de raad ons meegeeft.
Integratie Wmo-raad en Adviesraad Werk en Inkomen.
U geeft aan dat de Wmo-raad in het verleden heeft uitgesproken nog niet te willen opgaan in één raad.
Ons is inderdaad bekend dat de Wmo-raad in 2013 mogelijke integratie met de Adviesraad Werk heeft verkend en
vervolgens heeft uitgesproken op dat moment nog niet te willen opgaan in één raad. Wij vinden het belangrijk het
sociaal domein integraal te benaderen. Bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe voorzitters van de raden is
daarom expliciet besproken dat gestreefd wordt naar integratie van activiteiten. Graag maken wij hierover met u
en de Adviesraad Werk en Inkomen in de loop van 2015 nadere afspraken.

Wij vertrouwen er op dat wij hiermee voldoende zijn ingegaan op uw reactie en adviezen. Wij blijven graag met u
in gesprek over de actuele ontwikkelingen, nadere uitwerking en resultaten van de gemaakte keuzes.
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Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.P.R. Woudstra

drs. F.H. Buddenberg
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