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Betreft: reactie op inkoopscenario’s, specialistische hulp jeugd en WMO voor 2020 en verder

Geacht College,
Op uw verzoek om voor 4 september een advies uit te brengen over “inkoopscenario’s,
specialistische hulp jeugd en WMO voor 2020 en verder”, heeft de Adviesraad Sociaal Domein van de
gemeente Haaren hieronder haar bevindingen en aanbevelingen uiteengezet.
ALGEMEEN
Wat opvalt in het gehele document is dat er nergens gesproken wordt over wat er met dit plan gaat
gebeuren na de opsplitsing van de gemeente Haaren.
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Haaren geeft de voorkeur aan optie 2 omdat hier
zorg op maat geboden wordt, dicht bij huis, met de mogelijkheid tot een gemotiveerde afwijking van
de regel, als dat nodig is.
Maar wat voor invloed heeft onze keuze op de langere termijn?
Voor welk scenario hebben de gemeenten Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg gekozen?
Kiezen zij voor groot inkopen, wat mogelijk goedkoper is en waardoor zij kiezen voor optie 1?
Liggen in de grotere gemeenten de plannen inzake inkoopbeleid al vast?
HOOFDSTUK 2
Hierin wordt het gewenste effect vanaf 2020 geformuleerd waarbij de inwoners zelf
verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun leven en voor het aanpakken van vragen en/of
problemen.
De Adviesraad vraagt zich af hoe de gemeente dit gewenste effect gaat behalen.
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BIJLAGE 2
Bij Hulpmiddelen en regiotaxi, een voorziening ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal
verplaatsen in de directe woon- leefomgeving, wordt beschreven dat de cliënt 1500 tot 2000 km
moet kunnen afleggen.
De Adviesraad vraagt zich af of deze cijfers in dit verband kloppen en wat voor termijn de gemeente
hierbij voor ogen heeft.

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haaren vertrouwt erop dat bovenstaande reactie en advies
voldoende is om tot een weloverwogen besluit te komen.
Wij zien graag uw reactie tegemoet en bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Leden Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haaren
Jan van Kollenburg - voorzitter
tel. 0411 - 62 21 96
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