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Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
geachte leden van de Gemeenteraad,

De Wmo adviesraad van de gemeente Boekel heeft in haar bijeenkomst van 5 april jl. het
Beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo van Brabant Noordoost-oost besproken.
Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen:
Algemeen
De Wmo adviesraad constateert dat hoewel er gesproken wordt van een beleidsplan het stuk
veel meer weg heeft van een visie. Er is sprake van een hoog abstractie niveau en het geheel
is weinig tastbaar, concreet.
De Wmo adviesraad is van mening dat de groep mantelzorgers onvoldoende aan bod komt in
dit Beleidsplan. Dit in tegenstelling tot de Visie Transitie AWBZ 2012.
Het belang van een goede ondersteuning aan mantelzorgers lijkt evident, nu de druk op deze
groep verder zal toenemen. Mantelzorgondersteuning zien wij niet terug bij de
uitgangspunten en niet of onvoldoende in het proces van de toegang.
Positief is dat in dit Beleidsplan een aanzet tot koppeling gemaakt wordt met de transitie
Jeugdzorg (bijvoorbeeld: één gezin, één plan). Positief is ook dat er ruim aandacht is voor de
vraagverheldering (het Gesprek).
In het Beleidsplan staat nergens de rechtspositie van de individuele burger beschreven. Denk
aan een klachtenprocedure . Dat is niet acceptabel en de Wmo adviesraad is van mening dat
de rechtpositie van de burger verankerd dient te worden in het Beleidsplan.
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Reactie op Hoofdstuk 1-Uitgangspunten Transformatie
De Wmo adviesraad deelt de visie dat ondersteuning zo dichtbij mogelijk geboden dient te
worden en bij voorkeur in de eigen omgeving.
Daarbij vraagt de Wmo adviesraad zich af of de uitgesproken verwachtingen wel reëel zijn.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de verwachting dat professionals in de tweede lijn
beschikbaar zijn voor consultatie en advies in de eerste lijn en in de nulde lijn. Deze
verwachting strookt niet met de huidige financieringssystematiek in de tweede lijn welke
gericht is op individuele diagnostiek en behandeling. Een aanpassing van de
Zorgverzekeringswet of heldere afspraken met de Zorgverzekeraars is nodig om dit mogelijk
te maken.
Bij de uitgangspunten wordt gesproken over wederkerigheid.
Wat wordt hieronder verstaan? Dat zal helder uitgewerkt moeten worden.

Reactie op Hoofdstuk 2-Toegang
Het beschreven proces van de toegang is statisch maar zou dynamisch moeten zijn.
Na de eerste stap, het eerste contact zou het bij elke stap mogelijk moeten zijn om terug te
keren naar de vorige stap. Bijvoorbeeld; Als de oplossing niet aansluit moet men terug naar
de vraag verheldering.
Bij de vraag verheldering en het resultaat vastleggen is een belangrijke rol weggelegd voor de
onafhankelijke generalist. Is onafhankelijkheid hier geen utopie?
Wie betaalt deze generalist? Een zorgaanbieder, welzijnsorganisatie of de gemeente? Dan kun
je per definitie niet spreken van onafhankelijkheid.

Reactie op Hoofdstuk 3-Opdrachtgeverschap
Bij de basisovereenkomst mist de Wmo adviesraad een afspraak om fraude te voorkomen.
De Wmo adviesraad steunt het uitgangspunt dat nadrukkelijk ook de kleinere aanbieders
meegenomen worden in het overleg. Het zijn juist de kleinere zorgaanbieders in onze
gemeente die laten zien dat zij al gekanteld zijn waarbij zij niet uitgaan van beperkingen maar
van mogelijkheden.
Het zou niet de doelstelling van dit Beleidsplan moeten zijn dat de vraag op de tweede lijn
afneemt. Dat is hooguit een gevolg maar niet de verantwoordelijkheid van de gemeente.
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Tot slot
De Wmo adviesraad is van mening dat de communicatie naar de burgers door de gemeente
over deze en over andere transities ernstig tekort schiet. De Wmo adviesraad krijgt signalen
dat er bij de inwoners van onze gemeente sprake is van ongerustheid en onzekerheid over de
veranderingen.
Om deze grote stelselwijzigingen te laten slagen is het nodig dat burgers stap voor stap
geïnformeerd en meegenomen worden in dit traject.

Advies
De Wmo adviesraad adviseert positief met betrekking tot het Beleidsplan Transformatie van
AWBZ naar Wmo mits het Beleidsplan aangepast wordt met de genoemde aandachtspunten.
De Wmo adviesraad vraagt om een schriftelijke terugkoppeling.

Met vriendelijke groet,

A.P.J.W. Maas
secretaris Wmo adviesraad
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