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Geachte leden van de Wmo-raad Albrandswaard,
allereerst danken wij u hartelijk voor uw gezamenlijke reactie met de adviesraden van
Barendrëcht en Ridderkerk op de uitgangspuntennota Decentralisatie Begeleiding
AWBZ Wmo. Van de Wmo-adviesraad Ridderkerk hebben wij daarnaast nog een
aparte brief ontvangen. Wij hechten aan de samenwerking van de BAR-adviesraden
en het doet ons genoegen dat u waardering heeft voor de wijze waarop de nota
geschreven is.
Wij begrijpen dat u uw advies aan ons baseert op de nu voorgenomen maatregelen en
dat dit advies mogelijk verandert wanneer er nieuwe landelijke ontwikkelingen zijn voor
de decentralisatie. U dient onze reactie op uw brief uiteraard ook in dit licht te zien. Bij
punt 1 vindt u een toelichting op de huidige stand van zaken.
Vervolgens reageren wij per punt op uw adviezen. We houden hierbij de volgorde van
uw gezamenlijke brief aan. Daar waar de Wmo-adviesraad Ridderkerk nog een
aanvullende opmerking heeft gemaakt in hun individuele brief, voegen we onze reactie
aan deze punten toe.

09.30 - 11,30 uur

Kantoor ma t/m vr:
09.00- 16.30 uur
(alleen volgens afspraak)

1. Val van het kabinet
De val van het kabinet Rutte heeft consequenties voor een aantal wetsvoorstellen, dat
voorligt bij de Tweede Kamer. Dit heeft ook gevolgen voor de decentralisatie
Begeleiding AWBZ Wmo. Uit het lenteakkoord bleek al dat de decentralisatie van de
begeleiding niet per 1 januari 2013 zal plaatsvinden.
Op 30 mei 2012 heeft de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten
de "Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de
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uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een
gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid" voor te dragen als
controversieel wetsvoorstel. De Tweede kamer heeft op 5 juni besloten dat het
wetsvoorstel controversieel is. Na de verkiezingen komt er een nieuw regeerakkoord
waar de Decentralisatie van de Begeleiding wel of niet inzit.
Op dit moment gaan we ervan uit dat de Inloop GGZ wel per 1 januari 2013 wordt
gedecentraliseerd. Dit staat namelijk los van bovengenoemde wetswijziging.
In het lenteakkoord staan een aantal onderwerpen dat van belang is voor de mogelijke
Decentralisatie Begeleiding en de uitvoering van de Wmo:
1. Een deel van de bezuiniging op het persoonsgebonden budget wordt ingetrokken;
2. Een deel van de bezuiniging eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg wordt
ingetrokken;
3. De IQ maatregel gaat niet door;
4. Er komt meer geld voor palliatieve zorg;
5. Een deel van het vermogen wordt betrokken bij het vaststellen van de eigen
bijdrage. Dit wetsvoorstel is niet controversieel verklaard;
6. Een aantal eenvoudige mobiliteitsmiddelen worden niet meer vergoed via AWBZ of
Wmo;
7. Er wordt wel bezuinigd op het vervoer van en naar de dagbesteding.
De uitgangspuntennota is wel door het college vastgesteld. Een aantal onderdelen uit
de nota zoals de kanteling, de Huishoudelijke Hulp en het Vervoer vereisen in ieder
geval actie. De visie op de indicatiestelling geldt niet alleen voor de begeleiding, maar
voor alle individuele Wmo voorzieningen. Ook voor de begeleiding is het raadzaam wel
te starten met de marktverkenning, omdat niet uitgesloten is dat de decentralisatie per
1 januari 2014 alsnog doorgaat. De projectgroep en de werkgroepen gaan daarom
door. Het tijdspad en de focus op specifieke onderdelen zal worden aangepast.
Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

2. Algemene reactie op de nota
De nota is inderdaad een beleidsstuk dat nog een verdere uitwerking zal krijgen.
Uiteraard zullen wij daarbij de Wmo-adviesraden en - daar waar passend - ook burgers
betrekken.
Uw opmerking dat de nota erg vanuit het perspectief van de gemeentelijke organisatie
geschreven is, delen wij niet. Het is weliswaar een stuk bedoeld voor politieke
besluitvorming en dus niet primair bedoeld voor de cliënten, maar dit betekent volgens
ons niet dat we de cliënt uit het oog verloren zijn. We hebben juist zoveel mogelijk
vanuit het perspectief van de cliënt proberen te denken. Dit blijkt onder andere uit het
feit dat we als een van de eerste uitgangspunten bij de visie op de kanteling, benoemd
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hebben dat we de cliënt centraal stellen. Tijdens de twee bijeenkomsten die wij met u
gezamenlijk hebben gehouden is daarom vooral ingegaan op de Kanteling en in het
bijzonder "Het Gesprek".
U adviseert verder om vakjargon te mijden of uit te leggen. Hierop zullen we in
toekomstige stukken extra alert zijn.

3. Inhoudelijke adviezen
Ad 1) uw advies: geef duidelijk aan waar en hoe u burgers bij een aantal onderwerpen
gaat betrekken.
Wij vinden het belangrijk dat burgers betrokken worden bij de beleidsvorming. In het
vervolgtraject zullen we uiteraard de burgers daar waar het kan en zinvol is bij de
beleidsvorming betrekken. Zo vonden wij de bijeenkomst over begeleiding met cliënten
in Ridderkerk (6 maart) en met gebruikers van een persoonsgebonden budget in
Albrandswaard (19 april) zeer zinvol. Hier zullen wij zeker nog een vervolg aan geven.
We kunnen echter nog niet aangeven hoe en wanneer we dit zullen organiseren.
Ad 2) uw advies: licht cliënten tijdig in over uw plannen en vraag om reacties.
We zijn dit met u eens. Een communicatieplan is in de maak. Zo gauw wij concrete
dingen te melden hebben zullen wij hierover de inwoners inlichten. Als u suggesties
heeft over zaken die u nu al zou willen communiceren aan de inwoners, dan horen we
dat graag van u.
Ad 3) uw advies: overweeg een burgerpanel of laat geïnteresseerden deelnemen aan
werkgroepen en betrek hen bij beleid en praktische zaken.
Ook dit delen wij met u. Zo hebben het afgelopen halfjaar diverse geïnteresseerde
inwoners input geleverd voor het bestek vervoer. Onze ervaring is echter ook dat het
niet altijd gemakkelijk is om betrokken inwoners te vinden en hen enthousiast te
houden voor actieve deelname. Hiervoor doen wij dan ook graag een beroep op de
Wmo-raden. U staat immers dichter bij de cliënten. Wij willen dit graag faciliteren en
met u oppakken.
Ad 4) uw advies: vraag de burger hoe hij tegen het keukentafelgesprek aankijkt en
zorg dat het opleidingsniveau én het empatisch vermogen van de medewerkers
voldoende is.
Het keukentafelgesprek zou één van de onderwerpen van een panelbijeenkomst
kunnen zijn.
Uw zorg dat burgers ondergesneeuwd raken door hoog opgeleide consulenten nemen
wij graag weg. Van consulenten met een Hbo-niveau verwachten wij niet alleen kennis
van de materie, maar juist ook goede gespreksvaardigheden en empatische
vermogens. Het gesprek is er niet op gericht om zorg 'aan te praten', maar juist om in
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gesprek met de cliënt en zijn netwerk goed in te schatten welke zorg nodig is, zodat
maatwerk geleverd kan worden.
Ad 5) uw advies: bij het bepalen van arrangementen moet de compensatieplicht het
uitgangspunt zijn.
Ja, we zijn dit met u eens.
Ad 6) uw advies: licht de burgers voor over (de voor- en nadelen van) één sociale
dienst voor de BAR-gemeenten.
Dit zullen we opnemen in ons communicatieplan. Inwoners zullen worden voorgelicht
over de dienstverlening van de gemeente.
Ad 7) uw advies: geef aan welke taken ex WMO wel/niet bij de sociale dienst komen.
Wij zullen dit uiteraard nader uitwerken. Ook zullen wij onderzoeken op welke wijze wij
dit loket zo laagdrempelig en bezoekersvriendelijk kunnen inrichten. Daarbij is ook de
naam van het loket aandachtspunt. We begrijpen dat de term 'sociale dienst' een
negatieve klank kan hebben voor sommige mensen.
De zinsnede dat het taalgebruik in de nota suggereert dat we de Wmo reduceren tot
(thuis)zorg en individuele voorzieningen kunnen we niet plaatsen. Wij realiseren ons
goed dat Wmo méér is dan dat, reden waarom we spreken van een integrale
benadering van cliënten, waarbij bijvoorbeeld ook aandacht is voor participatie,
mogelijkheden van vrijwilligerswerk etc. Kortom op alle prestatievelden.
Bij dit punt reageren wij ook op de opmerking van de Wmo-raad van Ridderkerk dat
het Ministerie het integreren van de Wmo in de sociale dienst geen goed idee vindt. Dit
is volgens ons niet juist. Het Rijk stelt juist: "De drie decentralisaties vertonen veel
samenhang. De gemeente staat voor nieuwe uitdagingen die ook gevolgen hebben
voor de uitvoering van de gemeentelijke taken."De gemeente wil zich hier goed op
voorbereiden. Daarom ook wordt gekeken of er meer samenhang binnen de uitvoering
kan worden gezocht. Het belang van de cliënt staat hierbij centraal".
Ad 8) uw advies: werk de indicatiestelling praktisch en geloofwaardig uit.
Ook dit zijn wij met u eens.
Ad 9) uw advies: geef voldoende aandacht aan mantelzorgers.
Wij realiseren ons dat er al veel mantelzorgers aan het werk zijn in de zorg en dat bij
een aantal mantelzorgers de rek er (bijna) uit is. Wij delen uw zorg hierover en
onderkennen het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Daarom ondersteunen wij
onder andere de steunpunten mantelzorg in onze gemeenten. Daar waar er ruimte is
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binnen het netwerk van cliënten, zullen wij hierop echter wel een beroep doen. Ook dit
is voor iedere cliënt / mantelzorger weer anders (maatwerk).
U maakt ook een opmerking over de groep 'jong LVG' die individuele begeleiding krijgt.
Waar er sprake is van algemene begeleiding zullen wij zeker kijken naar andere
oplossingen. De specialistische begeleiding willen wij voorlopig ontzien, omdat het
voor de BAR-gemeenten om een beperkte groep gaat.
De Wmo-adviesraad Ridderkerk stelt dat het uitgangspunt dat er eerst gekeken wordt
naar het collectief welzijnsaanbod en pas daarna een groepsvoorziening of individuele
voorziening wordt ingezet niet in deze nota moet staan. Dit begrijpen wij niet, omdat dit
uitgangspunt in het Wmo-beleidsplan staat en naast inzetten op eigen kracht en het
eigen netwerk de kern is van de Wmo.
Ad 10) uw advies: geeft het persoonsgebonden budget (pgb) een ruime plaats en doe
goed onderzoek naar zowel het pgb als het persoonsvolgend budget (pvb).
Dit delen wij met u. Goed onderzoek naar mogelijke maatregelen gericht op pgb en
pvb en de gevolgen daarvan is noodzakelijk. Daarom hebben wij dit ook opgenomen in
de uitgangspuntennota.
De Wmo-raad Ridderkerk vult dit punt nog aan met de opmerking dat hier niet vermeld
is dat het pgb voor 100% van de kosten wordt gecontinueerd, in ieder geval tot 2013.
Dit nemen wij voor kennisgeving aan.
Ad 11) uw advies: meet ervaringen van burgers met de pilots rond de inkoop.
Dit zijn wij met u eens. We zullen dat zeker doen.
Ad 12) uw advies: bedenk een minder belastende overgangsmaatregel voorde groep
die de eerste 7 maanden van 2013 het vervoer naar groepsbegeleiding nodig heeft.
Zoals aangegeven in de uitgangspuntennota (p. 9) heeft het toekennen van een
tijdelijk pgb voor deze groep ook niet onze voorkeur. Wij zullen eerst serieus
onderzoeken of we voor nieuwe cliënten én voor mensen met een herindicatie voor
deze eerste 7 maanden bij het huidige vervoer door de zorgaanbieders gebruik kunnen
(blijven) maken. Op basis van het Lenteakkoord zal de invoering van de Begeleiding
niet per 1 januari 2013 plaatsvinden. Hierdoor is geen overgangsregeling meer nodig.
Over het vervoer maakt de Wmo-raad Ridderkerk nog een aanvullende opmerking: zij
verzoekt ons om alles in het werk te stellen om de huidige situatie van het
(leerlingen)vervoer te handhaven. Wij vinden het fijn dat de tevredenheid over Helbro
groot is, maar kunnen u helaas niet toezeggen dat we de huidige situatie zullen
continueren. Het contract met de huidige vervoerders loopt namelijk 1 augustus 2013
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af en kan niet nog een keer verlengd worden. Wij zijn verplicht een Europese
aanbesteding te volgen en kunnen geen enkele uitspraak doen over toekomstige
vervoerder. Uiteraard kunnen ook de huidige vervoerders vanaf augustus 2013 een
aanbieding doen, waarmee zij een kans hebben om de opdracht voor het
gecombineerd vervoer 'binnen te halen'. In het bestek worden eisen gesteld aan de
dienstverlening. In de uitgangspuntennota staat dat de BAR-gemeenten werken aan
het verstevigen van het toezicht op de kwaliteit.
Ad 13) uw advies: regel onafhankelijk toezicht op de uitvoerende taken van de
gemeente en zorg voor een onafhankelijke klachtenregeling.
Bij navraag heeft u aangegeven zich zorgen te maken over de verschillende rollen die
de gemeenten hebben. De gemeente financiert, voert uit, maar houdt ook toezicht.
Deze rollen kunnen conflicteren. Daarom adviseert u om onafhankelijk toezicht op de
uitvoering te organiseren.
Wij begrijpen wat u bedoeld. Dit zal met het vraaggericht werken (waarbij niet meer
wordt uitgegaan van het aanbod) een aandachtspunt blijven. Toch menen wij het
toezicht op de uitvoering op een goede wijze geregeld te hebben. Er wordt regelmatig
een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit gedaan. Vervolgens wordt interne
controle op de uitgaven verricht en wordt accountants controle verricht in alle BARgemeenten.
Ad 14) uw advies: haal HH1 niet uit de Wmo en voer geen inkomenspolitiek.
Wij zoeken naar een balans aan de ene kant tussen de zelfredzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt en aan de andere kant de reikwijdte van onze
verantwoordelijkheid in de Wmo. In dit licht bezien onderzoeken wij welke
mogelijkheden er zijn om de verstrekking van de hulp bij het huishouden zodanig te
organiseren dat ook voldaan kan worden aan de toekomstige vraag. Hierbij zullen wij
uiteraard binnen de kaders van de wet blijven.
Ad 15) uw advies: geef bij de nieuwe indicatiestelling een moderne uitvoering aan
diverse aspecten.
Zie het antwoord bij vraag 14.
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Uw advies en onze reactie zullen samen met de uitgangspuntennota ter kennisname
naar de gemeenteraad worden gestuurd.
Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en kijken uit
naar continuering van onze samenwerking rondom de Wmo in het vervolgtraject

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secret§ri§,

de burgenrfee^er,

arald Bergmann

