aan het Burgemeester en Wethouders Gemeente Boekel
St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel

in kopie aan: Mandy Deben

betreft advies: Regionale ontwikkelagenda opvang, ondersteuning en zorg voor
inwoners met een psychische kwetsbaarheid

Boekel, 20 augustus 2020

Geacht College,

In goede orde ontving de Adviesraad Sociaal Domein Boekel genoemd
ontwikkelagenda met het verzoek tot het uitbrengen van een advies voor
8 september 2020.
In een toelichting op het verzoek tot het uitbrengen van een advies vanuit de
Adviesraad Sociaal Domein(ASD) Boekel stelde uw ambtenaar concreet de
volgende vragen:
1.

2.
3.

Vindt u dat deze ontwikkelagenda voldoende aansluit bij:
a.
de behoeften van inwoners met een psychische kwetsbaarheid om te
herstellen en mee te kunnen doen;
b.
de veranderende wet-/regelgeving en opgaven;
c.
de rol van gemeenten, ketenpartners en domeinen?
Bent u het eens met de ambities en inspanningen die in de ontwikkelagenda
staan verwoord?
Wat wilt u ons nog meegeven om in de uitvoeringspraktijk het verschil te
kunnen maken?

De ontwikkelagenda werd toegelicht op een bijeenkomst met de regionale
Adviesraden Sociaal Domein.

Dit heeft geleid tot de versie, zoals die nu voor ons ligt.
We zijn verheugd dat we tijdig meegenomen werden in het ontwikkelproces en de
gezamenlijke inspanning tot dit resultaat heeft geleid.
Met dit advies hopen we u
- voldoende en duidelijk antwoord te geven op boven gestelde vragen;
- aanvullend advies te geven opdat de ambitie welke deze ontwikkelagenda
nastreeft op het bieden van goede opvang, ondersteuning en zorg aan inwoners
met een psychische kwetsbaarheid ook waar gemaakt kan worden.
Algemeen:
De ontwikkelagenda straalt een hoog ambitieniveau uit. Wij vinden dit
prijzenswaardig.
De samenwerkende regionale gemeenten tonen hiermee aan het belang te zien
voor goede regelingen en beschikbaarheid van voorzieningen rondom
ondersteuning, opvang en zorg voor hun psychisch kwetsbare inwoners.
Wij realiseren ons dat deze ontwikkelagenda een notitie op hoofdlijnen is.
Veel zal later nog moeten worden uitgewerkt in een regionaal of lokaal
uitwerkingsplan.
De ASD Boekel stelt het op prijs bij die verdere uitwerking betrokken te gaan
worden en wil daarover later graag een aanvullend advies uitbrengen.
Wij gaan er van uit dat de ambitie die dit document uitstraalt straks in het
uitwerkingsplan in heldere uitgangspunten en plannen geconcretiseerd wordt.
Ambitie moet leiden tot een gewenst en toetsbaar doel. Niet alles is immers
mogelijk en haalbaar.
Het is goed te zien dat in de ontwikkelagenda staat dat het belangrijk is dat ook
onze inwoners met een psychische kwetsbaarheid mee kunnen (blijven) doen in de
samenleving.
Voor de ASD Boekel is het moeilijk na te gaan of de ontwikkelagenda voldoende
aansluit bij de veranderende wet-/regelgeving. Echter de ontwikkelagenda is
ambitieus genoeg om aan te nemen dat dit het geval is. Dit zal ook nog moeten
blijken uit de verder concretisering van deze ontwikkelagenda voor de Gemeente
Boekel.
De ASD Boekel is het eens met de ambities en inspanningen die in de
ontwikkelagenda staan verwoord. Voor ons is het echter niet duidelijk hoe groot de
groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid voor Boekel is en wat hiervoor
concreet zal moeten worden gerealiseerd voor de Gemeente Boekel. Wij vernemen
dit graag in de nadere uitwerking van de ontwikkelagenda voor onze gemeente.
De ASD Boekel wil graag de volgende punten meegeven voor de verder
uitvoeringspraktijk:
- De hoge ambities zullen moeten worden omgezet in de praktische uitvoering.

-

-

Wat is de verwachting van de Gemeente over de omvang van de groep
inwoners met een psychische kwetsbaarheid waarvoor opvang moet worden
gerealiseerd.
Is er een duidelijke scheidslijn tussen “lichte” en “zware” ondersteuning
binnen de doelgroep.
Indien indicaties worden uitgevoerd door het Dorpsteam, zijn medewerkers
hiervoor voldoende toegerust.
Neemt de druk op mantelzorgers door de uitwerking van de ontwikkelagenda
onevenredig toe.
Wat is het tijdpad waarop de Gemeente Boekel de uitwerking van de
ontwikkelagenda gaat uitvoeren.

Conclusie:
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert positief op Regionale ontwikkelagenda
opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
Wij zien de nadere uitwerking van de ontwikkelagenda voor de Gemeente Boekel
graag tegemoet. De Adviesraad wil waar mogelijk in een vroeg stadium betrokken
worden bij deze nader concretisering.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Boekel
Walther van den Broek
voorzitter

