Antwoord advies Wmo-raad op beleidsplan Wmo-Jeugd
Op 4 juli 2017 werd het advies van de Wmo-raad op het beleidsplan Wmo-jeugd 20172020 ontvangen. Onderstaand de beantwoording van de verschillende punten van het
advies.
1. Evaluatie. Wij hebben in een voorgesprek gevraagd om een evaluatie van het
vorige beleidsplan. Nu staan er in de SWOT-analyses wel wat er goed en wat er
niet goed ging, maar de Wmo-raad beveelt aan voor dit beleidsplan tijdig een
evaluatie op te starten.
Antwoord: De werkwijze van de Kernpunten en het Sociaal Team wordt nog geevalueerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in de uitwerking van het
beleidsplan. Evaluatie en monitoring krijgen in deze uitwerking veel aandacht, het
evalueren van dit nieuwe beleidsplan wordt hierin zeker meegenomen.
2. Preventie. Terecht wordt er veel aandacht besteed aan preventie. Tegelijkertijd
hebben wij moeten constateren dat er op gebieden die deze preventie kunnen
bevorderen weinig bereidheid bestaat om hierin te investeren. Ongezonde leefstijl, armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid zijn risicofactoren en kunnen
leiden tot een zorgvraag. Het is zaak dat de gemeente zorg draagt voor voldoende aanbod aan activiteiten om deze risico’s te verminderen. Te denken valt onder
andere aan sport, muziek, creatieve activiteiten, bibliotheek, etc. Ons advies is
dan ook via het opbouwwerk en de stichting Swan en verder alle welzijns- en
sportorganisaties deze preventieve activiteiten te ondersteunen.
Antwoord: preventie is een belangrijk onderdeel van het zorg en welzijnsbeleid.
Om dit verder te ontwikkelen werd eerder het preventieteam opgericht. In het beleidsplan wordt de nadruk gelegd op gerichte preventie. Het gaat dan om activiteiten op maat gericht op specifieke doelgroepen. Daarnaast blijft de gemeente in
zetten op algemener vormen van preventie. Deze maken een belangrijk deel uit
van het welzijnsbeleid waarvoor begin dit jaar beleid werd vastgesteld. De uitwerking van de welzijnsnota wordt in het uitvoeringsplan Wmo-Jeugd meegenomen.
Uw advies om via opbouwwerk en de stichting SWAN preventieve activiteiten te
ondersteunen nemen we hierin graag mee.
3. Langer thuis wonen voor ouderen. Nu de indicaties zodanig verzwaard zijn
voor opname in een instelling blijven de ouderen thuis wonen of ze willen of niet.
Nu is dat in veel gevallen geen bezwaar, maar dan moeten de condities wel zodanig zijn dat dat ook kan. Onze grootste zorg is dat er niet voldoende aanpasbare
en aangepaste woningen zijn voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. In de voorafgaande jaren is er toch weer vooral voor gezinnen gebouwd.
Ons advies is om vanaf nu alleen nog aanpasbare en betaalbare woningen te
bouwen. Als mensen doorstromen van een eengezinswoning naar een seniorenwoning dan komen er vanzelf weer eengezinswoningen vrij.
Antwoord: de behoefte aan aanpasbare en betaalbare woningen voor ouderen
staat in het beleidsplan verwoord. Nu mensen met een zorgbehoefte steeds langer zelfstandig wonen, zal de woningvoorraad hierop moeten worden aangepast.
Het gaat hierbij om een transitie, een proces dat tijd vergt. De transitie naar levensloopbestendige woningen wordt thans gemaakt, extra aandacht voor betaalbare woningen voor ouderen past daar bij. Voor de nieuwbouw in de sociale
huurwoningvoorraad betekent dit dat wij met onze woningstichting (Stichting Woningbeheer Betuwe) in de prestatieafspraken hebben opgenomen dat de woningstichting zoveel mogelijk woningen realiseert die met minimale inspanning ‘aanpasbaar’ te realiseren zijn: in de woning zijn alle primaire vertrekken zonder traplopen te bereiken of met een beperkte investering bereikbaar te maken. Voor de
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nieuwbouw in de koopsector bestaan zulke afspraken niet (en vallen deze juridisch ook niet af te dwingen).
Langer thuis wonen voor jongeren en volwassenen met een beperking.
De verzwaarde indicatienormen kunnen ook hier gevolgen hebben. De Wmo-raad
adviseert om extra aandacht te geven aan de ondersteuning van de mantelzorgers voor deze categorie.
Antwoord: Mantelzorg en mantelzorgers hebben de aandacht in zowel het beleidsplan Wmo-Jeugd als de Welzijnsnota die eerder werd vast gesteld. Uw advies
nemen wij graag mee in de uitwerking van beide plannen.
85+ doelgroep. We worden steeds ouder, en dat geeft toch de bijbehorende
problemen. Er is in onze dorpen niets voor deze doelgroep. Een 90er jarige, goed
van geest, maar niet zo mobiel meer wil graag op een veilige plek wonen met
zorg onder handbereik. Er moet snel actie ondernomen worden om voor deze
doelgroep aangepast wonen te ontwikkelen.
Antwoord: zie antwoord op vraag 3.
Huishoudelijke hulp. Tot onze verbazing wordt er in het beleidsplan niet gesproken over de organisatie van de huishoudelijke hulp terwijl deze hulp cruciaal is
voor het langer thuis wonen. We weten dat eraan gewerkt wordt om dit anders te
organiseren, maar we zagen graag dat dit ook in het beleidsplan opgenomen
wordt. De Wmo-raad heeft er een voorkeur voor dat de mensen weer een indicatie krijgen waarbij ze weten op hoeveel uur ze recht hebben. Het huidige systeem
geeft te veel onduidelijkheid.
Antwoord: hoewel meerdere voorzieningen belangrijk zijn en niet in het beleidsplan worden genoemd, had deze voorziening in het beleidsplan niet mogen ontbreken. In het uitvoeringsplan nemen wij huishoudelijke hulp nadrukkelijk mee.
Indicatie jeugdhulp. Indicaties voor zware jeugdzorg lopen voor 70% via de
huisarts. Plan is nu om daar een praktijkondersteuner bij te betrekken. Wij lezen
niets in het beleidsplan wat de huisartsen daarvan vinden, ook hebben ze niet in
de inspraak gereageerd. Onze vraag is: stemmen de huisartsen hiermee in?
Antwoord: praktijk ondersteuners voor andere aandachtsgebieden dan jeugd
zijn bij huisartspraktijken al actief. Dit loopt goed en huisartsen omarmen de gedachte de inzet van POH’s te richten op jeugd. Overleg met een vertegenwoordiging van huisartsen hierover loopt.
Communicatie. De nieuwe website van de kernpunten is een grote verbetering.
Toch blijven er klachten dat de gemeente niet altijd duidelijk en tijdig reageert.
Voor personen en gezinnen die langdurige, of meermalen zorg vragen is het zeer
aan te bevelen dat er steeds dezelfde contactpersoon is. Dat sluit ook aan bij de
gedachte: een gezin, een hulpverlener. Dat wil ook nog niet altijd lukken. De
Wmo-raad adviseert om deze zaken snel te regelen.
Antwoord: uw punt komt in het beleidsplan Wmo-Jeugd aan de orde en zal in
samenhang met de evaluatie van de Kernpunten in het uitvoeringsplan worden
meegenomen.
Indicatie. Sommige zaken zijn voor ons onbegrijpelijk dat ze nog steeds niet geregeld zijn. De indicatie van een kind met een aangeboren, zware beperking voor
b.v. leerlingenvervoer moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden. De Wmo-raad
adviseert om, wanneer duidelijk is dat de beperking van blijvende aard is, er dan
op een praktische manier mee wordt omgegaan. Dat beperkt de administratieve
last bij de gemeente en zorgt voor minder frustratie bij de aanvragers.
Antwoord: het vergroten van efficiency en verkorten van procedures worden als
verbeterpunt in het beleidsplan genoemd en heeft onze aandacht. Voor wat betreft de aanvragen leerlingenvervoer: deze werden in 2016 uitgebreid beoordeeld
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en er is een goed leerlingen dossier opgebouwd. In 2017 heeft 90% van de ouders dan ook een verkort aanvraagformulier gehad, waarin zij enkel hoeven te
verklaren dat er geen wijzigingen zijn t.o.v. vorig schooljaar. Dit betekent een forse vermindering van administratieve lasten voor de aanvragers. Bovendien kunnen zij nu op het formulier toestemming verlenen voor inzage in het dossier
jeugdhulp. Dat betekent dat eventuele (medische) verklaringen niet dubbel overlegd hoeven worden voor jeugdhulp en leerlingenvervoer.
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