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Betreft: Reactie op Raadsvoorstel Besluiten Transformatie Sociaal Domein van 20 mei 2014

Geacht College,

Op 22 mei heeft de Wmo-raad van de heer R. de Jongh het Raadsvoorstel Besluiten Transformatie
Sociaal Domein van 20 mei 2014 ontvangen, samen met de onderliggende notities inzake wijkteams,
indicatiestelling en PGB. Tevens zijn een aantal notities ter kennisneming meegestuurd, namelijk:
Perspectieven in de Transformatie van het sociaal domein, Procedure verwerking van
persoonsgegevens en Risicoanalyse. De notities Procedure verwerking persoonsgegevens en
Risicoanalyse zullen gaande het proces nog worden aangevuld c.q. gewijzigd.
Op 22 mei heeft Nanda de Ridder de Wmo-raad uitgenodigd om desgewenst voor 7 juni 2014 te
reageren op deze stukken. In deze reactie beperken wij ons tot de voorgenomen besluiten zoals die
zijn beschreven in het raadsvoorstel.
Wij ondersteunen het voorstel van uw college om op dit moment van de transitie - terwijl de nieuwe
wet op de Wmo nog niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer - een aantal noodzakelijke besluiten te
nemen zodat het proces van de transitie voortgang kan boeken. Tot de invoeringsdatum van de
nieuwe Wmo per 1 januari 2015 dienen nog vele veranderingen te worden doorgevoerd en de tijd
dringt.
Wij onderschrijven het standpunt verwoord in besluit 1 dat het jaar 2015 wordt gezien als een „leer- en
transitiejaar” en 2016 en volgende jaren als „transformatiejaren”. Gezien de complexiteit en de
omvang van de veranderingen in het Sociale Domein is dit een verstandig besluit. Dit betekent
overigens wel dat u maatregelen dient te nemen om gaande het proces de dienstverlening aan de
burger in het Sociale Domein te continueren met zo gering mogelijke wijzigingen voor de burgers die
nu al ondersteuning ontvangen hetzij onder de huidige Wmo, hetzij onder de huidige extramurale
AWBZ. Tijdige en heldere informatievoorziening voor deze groep burgers is van essentieel belang.
In besluit 2 wordt voorgesteld een dekkend netwerk van WoerdenWijzer Wijkteams te ontwikkelen
e

e

waarbinnen de functies signalering, preventie, 0 lijn en 1 lijn worden geïntegreerd. We begrijpen dat
e

de 2 lijn centraal vanuit WoerdenWijzer zal worden aangestuurd. Wij onderschrijven de noodzaak tot
een integrale aanpak, maar merken op dat deze transformatie voor alle betrokkenen - gemeente,

zorgverleners, welzijnsorganisaties enzovoorts - een complexe operatie is, die tot in 2015 en zoals
eerder opgemerkt, wellicht langer door zal lopen. De complexiteit van het geheel brengt risico’s met
zich mee. Wij pleiten daarom voor versterking van WoerdenWijzer opdat zij de genoemde functies en
verantwoordelijkheden met ingang van 1 januari 2015 tijdelijk kunnen uitvoeren en integreren op
gemeentelijk niveau.
In besluit 3 wordt gekozen voor indicatiestelling zo dicht mogelijk bij de burger door de nieuw in te
richten Wijkteams. Dit principe onderschrijven wij van harte. Wij tekenen hierbij aan dat niet alle
burgers in dezelfde mate mondig zijn en in staat zijn adequaat hun behoefte aan ondersteuning te
verwoorden. Soms moeten burgers tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Dit vraagt de
nodige zorgvuldigheid en deskundigheid binnen het Wijkteam, daar immers zal de indicatie primair
plaatsvinden. Wij vragen u dit goed te waarborgen. Veelal zal er sprake zijn van een mantelzorger.
Deze dient als een volwaardige partner betrokken te worden in het indicatieproces.
In besluit 4 wordt het persoonsgebonden budget (PGB) als uitgangspunt gekozen. Dit wordt
ingegeven door de wens de burger meer eigen regie te geven over zijn of haar leven. Wij zijn echter
van mening, dat niet de wens tot meer eigen regie hier leidend moet zijn, maar de ondersteuning die
past bij het individu. Ons uitgangspunt hierbij is, dat de cliënt en zijn of haar persoonlijke situatie
centraal staat. Niet iedereen is gebaat bij een PGB of een variant daarop. In veel gevallen is zorg in
natura beter passend. Het is niet voor niets dat in de nieuwe Wmo de eis is opgenomen, dat zorg in
natura altijd geleverd dient te worden wanneer de burger dat wenst. Met zorgverleners kunnen
afspraken worden gemaakt dat de ondersteuning ruimte biedt voor eigen regie en dat dit ook wordt
gestimuleerd bij de burger die ondersteuning ontvangt. Wij pleiten ervoor het besluit 4 in deze zin aan
te passen.
Tenslotte merken we op dat de burger nog maar beperkt is gehoord. De diverse werkgroepen die door
de projectorganisatie in het leven zijn geroepen, zijn overwegend samengesteld uit de medewerkers
van de projectorganisatie en professionals van diverse zorgorganisaties. Er zijn een aantal druk
bezochte informatieavonden georganiseerd, 1 per subdomein, waar burgers hun inbreng konden
hebben maar dat is niet voldoende. We constateren als Wmo-raad dat er een grote behoefte is de
burger meer te betrekken bij de inrichting van het Sociale Domein voor de komende jaren. Dit zal de
kans op succes van de transformatie verhogen en het draagvlak voor veranderingen verbreden.
Wij hopen hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de transformatie Sociaal Domein.

Met vriendelijke groet,

J.P.R. Kotvis,
Voorzitter Wmo-raad.

