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Betreft: advies Visie/Uitgangspunten Sociale Domein A/V

Geacht college, geachte raadsleden,
Allereerst willen wij u verwijzen naar 2 artikelen die respectievelijk in Trouw en de Volkskrant hebben gestaan.
De Volkskrant heeft het over 7 goed klinkende fabels en Trouw schrijft over het feit dat de Raad voor de
Rechtspraak de plannen van de hervorming in de zorg afkraakt.
Het lijkt ons goed dat u hiervan kennis neemt en deze zaken meeneemt in de visie.
Op bladzijde 3 van deel 1 wordt gesproken over meedoen naar vermogen.
Verder in het stuk wordt op blz. 7 gesproken over de eigen kracht van de inwoner.
Uitgangspunt is uit te gaan van de kracht in de samenleving en van het individu.
Dat onderschrijven wij ook, maar er zijn grenzen aan.
Wie bewaakt die grenzen?
Hoe gaat u er voor zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen, dan denken we b.v. aan eenzamen,
mensen met een psychische stoornis die over het algemeen geen sociaal netwerk hebben of een netwerk dat daar
toe niet in staat is.
Natuurlijk zal er een mentaliteitsomslag gemaakt moeten worden in het denken van onze inwoners.
Onze vraag is wat u er aan gaat doen om het andere denken tussen de oren van onze burgers te krijgen. De
gehouden informatiebijeenkomsten over “De Kanteling” leveren ons inziens onvoldoende resultaat op en wij vragen
ons af of de doelgroepen wel zijn bereikt.
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Er zal geïnvesteerd moeten worden in een mentaliteitsverandering , waarbij persoonlijk contact met de burgers
effectiever is dan alleen communiceren via website en sociale media.
Een cultuuromslag duurt 10 tot 15 jaar. De verzorgingsstaat is opgebouwd in ruim 50 jaar ,de afbouw gaat veel
sneller. Mensen moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid.
Bovendien moeten de burgers duidelijkheid krijgen wat er van hun mag worden verwacht in het kader van de
Kanteling . Wat weten zij hiervan? Het eerste contact van inwoners met het Wmo-loket,de adviseurs is bepalend
voor een goede informatie en ondersteuning. Begrip genereert draagkracht voor gemeentelijk beleid.
Tijdens de presentatie gehouden op 18 september in Lexmond is vrijwel alleen maar gedacht in kansen.
De lokale overheid staat dicht bij de burger, maar is dat wel zo?
Inwoners ervaren dit n.l. niet zo en met de mogelijk bestuurlijke samenwerking en wellicht op termijn een verdere
herindeling versterkt dit het proces zeker niet.
Het beleid over de drie transities wordt in A/V verband gemaakt.
Blijft er dan nog voldoende ruimte over om lokaal iets extra’s of iets anders te doen?
Wij denken ook dat de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers wordt overschat.
Daarnaast hebben we in de Molenwaardse samenleving heel veel vrijwilligers, maar het type vrijwilliger dat
eenvoudige zorgtaken kan en wil verrichten is schaars. Bovendien is niets afdwingbaar.
Wat gaat de gemeente er aan doen om vrijwilligers bereid te vinden en om te scholen voor eenvoudige zorgtaken.
Hoe komen we in Molenwaard aan nieuwe vrijwilligers en dan met name jongeren en mensen op middelbare
leeftijd.
Betrek hierin ook de kwaliteit van mensen met een beperking,mensen die een bijstandsuitkering hebben, zodat zij
ook hun talenten kunnen inzetten voor de maatschappij. Zichtbaar worden door ontmoeting en hun kennis kunnen
delen met anderen.
Tenslotte zullen vrijwilligers nieuwe doelgroepen tegenkomen zoals mensen met een ( verstandelijke )beperking,
mensen met een psychische stoornis en dementerende ouderen.
Dit vraagt om specifieke vaardigheden die ontwikkelt moeten worden bij mensen.
Een goed ondersteuningsplan biedt zekerheid en vertrouwen voor diegene die het niet meer alleen kunnen. Tevens
geeft dit ook een steuntje in de rug van de mantelzorger
Er zal ook extra aandacht moeten komen voor ouders /mantelzorgers van een kind met een beperking die het
zwaarder zullen krijgen.
Zij behoeven o.i. extra ondersteuning, waarbij voldoende respijtzorg van wezenlijk belang wordt.
Voor mensen met een PGB moet de gemeente het trekkingsrecht invoeren.
Dit om fraude in de zorg te voorkomen.
Echter moet er wel een toegankelijk systeem komen voor budgethouders.
In deel 2 wordt gesproken over de transitie jeugdhulp.
In grote lijnen kunnen wij ons vinden in dit stuk.
Wij vinden het positief dat er een dialoog is met de mensen waar het omgaat.
Dit is een absolute voorwaarde voor het ontwikkelen van goed beleid en het aanbieden van een efficiënte
hulpverlening.
Wij denken wel dat d vraag naar jeugdhulpverlening eerder toe dan af zal nemen, zoals blijkt uit allerlei
onderzoeken.
Bent u zich dit bewust?
Natuurlijk biedt de jeugdhulp als die naar de gemeente komt ook kansen.
De gemeente zal moeten weten wat lokaal speelt en met eigen kennis en ervaring kan de jeugdzorg beter aansluiten
bij b.v. onderwijs, wijkinitiatieven en sportverenigingen.
Zo kan de gemeente sneller signaleren en meer preventief werken, waarmee met lichtere en dus goedkopere zorg
kan volstaan.
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Preventiebeleid maakt ook deel uit van de jeugdzorg en dit vinden wij in het stuk onderbelicht.
Er is een bekend spreekwoord dat zegt dat voorkomen beter is dan genezen.
Preventie is ook jongeren die hulp geven die ze nodig hebben, zonder daar lang op te moeten wachten.
Wij noemen u nog een aantal preventie items:
- Ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding voor risico gezinnen
- Hulp bij problematisch gedrag op school
- Trainingen voor kinderen ter verbetering van sociale vaardigheden
- Coaching of groepstrainingen aan leerkrachten
- Oudertrainingen of korte individuele hulp
- Voorlichting aan jongeren over het gebruik van alcohol en drugs
Deze items zouden er voor kunnen zorgen dat schooluitval voorkomen wordt, de instroom in de jeugdzorg wordt
teruggedrongen en het traject in de jeugdzorg kan verkorten, waardoor de zorg uiteindelijk goedkoper wordt.
Daarnaast vragen wij uitdrukkelijk ruimte voor identiteitsgebonden jeugdzorg.
Wij zijn er van overtuigd dat met name in de opstartfase er extra inspanningen geleverd moeten worden.
Ook zullen er “bedrijfsongelukjes” plaats hebben, echter zorg er dan voor dat deze adequaat opgepakt worden en
dat we niet verzanden in allerlei procedures.
Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn en verzoeken u de punten mee te nemen in het uiteindelijke
document van het SIP.
Wij verzoeken u ons ook te informeren over de vervolgstappen die gezet moeten worden.
Met vriendelijke groet,
Namens Wmo Adviesraad Molenwaard
S. Borstlap, secretaris

Bijlage:
-

7 goed klinkende fabels

-

Artikel van Raad voor de Rechtspraak
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