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Geacht College,
Met belangstelling heeft de Wmo‐adviesraad uw bestuursopdracht AWBZ begeleiding en
Plan van aanpak gelezen. In de Wmo‐adviesraad zijn een aantal opmerkingen geplaatst die
wij graag onder de aandacht willen brengen:
•

In uw aanpak staat dat het niet mogelijk is om de begeleiding een‐op‐een over te nemen.
Uit uw aanpak blijkt niet vanuit welk uitgangspunt u nu keuzes gaat maken. De Wmo‐
adviesraad wil u met nadruk wijzen op de kwetsbaarheid van de groep mensen die met
deze transitie te maken krijgen. Juist bij een verandering van een‐op‐een aanpak blijkt
de mantelzorger (‐ster) het gelag te betalen. Graag heldere uitgangspunten zodat
iedereen weet wat men kan verwachten.

•

Wanneer worden de mensen geïndiceerd en hoelang blijft de huidige indicatie geldig?

•

Ook wij zijn voorstanders om verbindingen te leggen en te kijken naar mogelijkheden om
mensen goed te begeleiden, maar de Wmo‐adviesraad wil benadrukken dat juist deze
groep mensen gebaat is bij continuïteit en professionaliteit. Dat betekent dat vrijwilligers
en uitkeringsgerechtigden niet bij uitstek de eersten zijn die de begeleiding op zich
kunnen nemen.

•

Verder vraagt de Wmo‐adviesraad om samen met andere organisaties die een eigen
bijdrage vragen (zorgverzekeraars, GGZ, thuiszorg) goed te kijken naar de draagkracht
van de klanten. Juist bij deze groep zitten mensen die er niet om gevraagd hebben bij
deze groep te horen, maar aan alle kanten om eigen bijdragen worden gevraagd.

•

U stelt dat in het eerste kwartaal 2012 mensen gevraagd wordt naar hun mening. De
Wmo‐adviesraad zou graag daar ook de mantelzorgers bij betrokken zien.
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•

Verder stelt u dat de Wmo‐adviesraad geen afgevaardigde heeft uit deze doelgroep. Wij
kunnen met tevredenheid stellen dat wij erin geslaagd zijn om recent iemand uit deze
doelgroep in onze Raad te laten gaan deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hupkes,
secretaris Wmo‐adviesraad Etten‐Leur

