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Aan:
Wmo-adviesraad Halderberge
t.a.v. Jan van der Leer, secretaris.
Etten-Leur, 20 januari 2014.
Ons kenmerk: advies 2014-01
Betreft: standpunt uitbreiding regio-samenwerking transitie AWBZ met 3 gemeenten.
Geachte heer van der Leer;
Naar aanleiding van het verzoek van uw adviesraad om ons standpunt inzake verdergaande
regionale samenwerking in het kader van de AWBZ-transitie delen wij u het volgende mee.
De Wmo-adviesraad Etten-Leur ziet op dit moment geen aanleiding om te pleiten voor verdere
uitbreiding van de bestaande regio-samenwerking tussen 6 gemeenten op het gebied van de
transitie AWBZ met de gemeenten Bergen op Zoom; Halsteren en Steenbergen.
Na informatie is ons gebleken dat verdergaande samenwerking momenteel ambtelijk ook (nog)
niet aan de orde is. Wel wordt ten aanzien van de overige transities (Participatiewet/Wvs;
Jeugdzorg) reeds in andere, historisch gegroeide, regio-samenstellingen samengewerkt.
Wij richten onze aandacht in de komende periode primair op de advisering en monitoring van de
beleidsvorming en -uitvoering, die de huidige participanten in het AWBZ –traject “Goed voor
elkaar” (Etten-Leur, Halderberge; Moerdijk; Roosendaal, Rucphen en Zundert) voorstaan.
Dit vereist de inzet van veel tijd en energie van de leden van de betrokken Wmo-adviesraden.
Het proces van regio-overleg en -advisering wordt bij een uitbreiding naar 9 gemeenten nog
complexer en de aandacht voor de "couleur locale" kan nog moeilijker tot stand worden gebracht.
De waarde van (nog bredere) adviezen richting de plaatselijke politiek dreigt hierdoor aanzienlijk
aan inhoud; maatwerk; herkenbaarheid en kracht te verliezen.
Onze ervaringen bij het opstellen van het AWBZ-visiedocument "Goed voor elkaar" en de daaraan
gekoppelde gezamenlijke advisering richting 6 gemeenten was zodanig, dat van de betrokken
partners toen al het uiterste werd gevergd om een dergelijk overleg- en adviseringsproces
helder, efficiënt en zinvol te laten verlopen. Een verdere uitbreiding met drie gemeenten staat
hier haaks op. Mogelijke meerwaarde zien wij wel in het ambtelijk collegiaal uitwisselen van
informatie over bv. AWBZ-visie; -aanpak; good practice en het behalen van concrete resultaten.
Deze uitwisseling kan in werkverband “regio-overstijgend” prima plaatsvinden, zonder dat de
huidige regio formeel nog verder wordt vergroot en opgetuigd met alle gevolgen van dien:
een toenemend overlegcircuit; nog minder oog voor plaatselijke prioriteiten en omstandigheden;
vertraging bij de te doorlopen besluitvormingstrajecten en meer in- en externe
afstemmingsproblemen. Wij zijn hiervan vooralsnog geen voorstander.
Met vriendelijke groet namens de Wmo-adviesraad Etten-Leur,
Elma Groen, voorzitter
Jan Hupkes, secretaris.

