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Harmelen, 7 oktober 2014
Aan: Commissie Algemeen Gemeenteraad Woerden dd 9 oktober 2014
Betreft: Inspreken bij de behandeling Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

Geachte Commissieleden,
Op uw agenda staat het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein. Het College wil vanuit dit
kader uitvoering geven aan haar, deels nieuwe, taken. Uitgangspunt is een integrale visie op
samenleving, inwoners en ondersteuning, met daarbij een wijkgerichte aanpak.
De inwoner staat centraal. Ieder heeft en houdt de regie over zijn/haar leven en kiest zelf de
gewenste wijze van ondersteuning. Dit principe is heel consequent doorgevoerd in de
voorgestelde ondersteuningsstructuur : ‘de toegang tot ondersteuning wordt bepaald en
geregeld in Woerden Wijzer en op basis van het door betrokkenen zelf opgestelde
ondersteuningsplan’. Het Dorpsplatform Harmelen, zelf een bewonersinitiatief, steunt dit
uitgangspunt. De tijd dat de overheid bepaalt wat goed is voor de mensen is voorbij.
Waarom wij vandaag toch hier staan is, omdat wij een deel missen, namelijk de visie op, en
aansluiting met de algemene, collectieve voorzieningen.
De Wmo geeft ruimte aan individueel maatwerk, maar stelt ook dat er een stevige basis moet
zijn van collectieve, algemene voorzieningen waar mensen op kunnen terugvallen. Pas als die
niet voldoende zijn is individuele aanvulling mogelijk. Voorbeelden van algemene
voorzieningen zijn inloopsoos en contactmiddag, mogelijkheid voor activiteiten door en voor
ouderen, dagbesteding en dagrecreatie, maaltijdvoorziening, bibliotheek, thuisadministratie,
klussendienst, sociaal café, sociale alarmering, boodschappenbus en vrijwillige
boodschappenhulp, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerscentrale.
Deze voorzieningen werken ook preventief. Voor mensen met een beperking en/of dreigende
vereenzaming is dit net het steuntje in de rug dat ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven
wonen en aansluiting te houden met hun omgeving.

In de bijlage 1 van de nota over de Wmo staat bij Hoofdlijnen 2.2 : ‘Daarnaast moeten de
gemeenten preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat een beroep op
ondersteuning wordt gedaan en benoemen welk aanbod aan algemene voorzieningen
inwoners ondersteunen’.
Wij hebben aanknopingspunten daarvoor niet kunnen zien in de nota.
Het Dorpsplatform Harmelen streeft, dat is genoegzaam bekend, met een aantal partners
naar een Dorpshuis in Harmelen, op basis van de uitdrukkelijke wens van de inwoners. Wat
wij willen bieden met het dorpshuis is een centrale en leuke inloopplek, ontmoeting, vormen
van dagbesteding en mogelijkheden voor initiatieven. En tevens de verbinding en aansluiting
met de algemene voorzieningen voor mensen die dat nodig hebben.
Het Dorpsplatform onderschrijft de gekozen lijn voor een ondersteuningsstructuur die uitgaat
van wat mensen zelf willen. Maar hoe kunnen mensen zelf al die zaken organiseren die de
algemene voorzieningen, ook in maatwerkvorm, kunnen bieden?
Onze vraag aan uw commissie en het college is om, aanvullend aan de voorgestelde
ondersteuningsstructuur, een visie te geven op de algemene, collectieve voorzieningen.
Daarnaast vragen wij op welke manier deze voorzieningen toegankelijk zijn op wijk- en
dorpsniveau, zoals voor de inwoners van Harmelen.

Met dank voor uw aandacht,
Vriendelijke groet,
Namens het Dorpsplatform Harmelen

Ineke Alsem,
voorzitter werkgroep zorg en welzijn

