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Maartensdijk, 9 november 2015

Geachte mevrouw Bakker,
Sinds 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties een feit. We zijn nu driekwart jaar verder en in de
krant verschijnen steeds vaker berichten over zaken die landelijk verkeerd lopen, waaronder alles
rondom het pgb, de jeugdzorg, de herindicaties, de wijkverpleging en de toegang tot zorg. Het
betreft zowel zorg voor bestaande afnemers maar ook voor de nieuwe doelgroepen.
We hebben afgelopen maand ook de discussie in de raad gevolgd en hoorden de vragen en
ongerustheid die bij diverse fracties waren ontstaan. Wij maken ons naar aanleiding van deze
berichten zorgen en vragen ons af of de zorg voor de burgers in de gemeente De Bilt voldoende
gestalte krijgt. Daarom zouden wij graag op korte termijn over de volgende onderwerpen met u van
gedachten wisselen.

1. Positie cliënt organisaties in inkoopplatform ZOUT. Daaraan gekoppeld de positie van de cliënt
in de gemeente De Bilt bij deze stelselwijziging.
Wij hebben vragen over de effectiviteit van de cliëntvertegenwoordiging in dit overleg. Het overleg is



zeer technisch van aard (over inkoop, tarieven, voorwaarden aan aanbieders) en
daarnaast / daardoor wordt het gesprek gedomineerd door de betaalde professionals van
gemeente en zorgaanbieders.
Daarmee lijkt niet voldaan te worden aan de randvoorwaarden die nodig zijn om het
cliëntenperspectief tot zijn recht te laten komen. En dit is naar ons oordeel wel van groot belang, nu
de transformatie en inhoudelijke vernieuwing vormgegeven dient te worden.
Cliëntvertegenwoordigers hebben uiteraard primair belang bij de inhoudelijke kwaliteit, ook
(misschien wel juist) bij krimpende financiële mogelijkheden.
Hiervoor hebben we een bijlage toegevoegd met een schrijven aan Wethouders sociaal domein in
regio Zuid Oost Utrecht, gericht aan J Eijberse, voorzitter regionale stuurgroep sociaal domein.
2. Jeugdzorg transitie
Eerder spraken wij onze verontrusting uit over het tekort wat in ZOUT-verband is ontstaan (de 6
miljoen). Graag horen wij wat de actuele stand van zaken is en welke invloed het tekort heeft op de
regionale inkoop voor de cliënt/burger.

3. Benchmark
Het verloop van alle transities en overige beleidswijzigingen willen we graag nauwkeurig volgen,
zodat we kunnen vaststellen of de zorg voor de burger in de gemeente De Bilt voldoende gestalte
krijgt. Dit eens te meer, nu de gemeente de keuze maakt om de Wmo-gelden en de gelden voor de
Jeugdzorg ongeoormerkt binnen te laten komen. Voor een goede beoordeling ontbreken ons vaak
de handvatten. Een goed middel ter ondersteuning is benchmarking , het vergelijken van de
prestaties en activiteiten van de eigen organisatie met die van andere organisaties/gemeenten. Wij
willen graag weten wat goed gaat en waarop bijgestuurd zou kunnen worden. Daar hebben wij
vergelijkingsmateriaal voor nodig , zoveel mogelijk onderbouwd met cijfers. Daarom vragen wij u
ons over de voortgang te informeren in termen van voortgangsrapportages en cijfers.

Hierbij verzoeken wij u om ons in staat te stellen nog deze maand over bovengenoemde
onderwerpen met u in gesprek te gaan
Met vriendelijke groeten

Hans Voogt
Voorzitter WAR de Bilt

Bijlage: brief over cliëntperspectief in ZOUT verband aan dhr Eijbersen

