Speerpunten Sociaal Domeinraad De Bilt i.o. t.a.v. uitvraag politieke partijen
Speerpunten Sociaal Domeinraad De Bilt in oprichting, t.a.v. uitvraag politieke partijen in het kader
gemeenteraadsverkiezingen 2018, over onze standpunten.
Geachte politieke partijen gemeente De Bilt. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zijn er
politieke partijen geweest die naar onze aanbevelingen/standpunten hebben gevraagd. Hierbij
bieden wij dit alle partijen aan. Voor een gesprek over dit 13 punten programma staan wij open. We
verwijzen voor onze adviezen naar de website: wmoadviesraaddebilt.nl
We hebben de volgende bijlagen toegevoegd:
-

Jaarplan 2017 WAR actiepunten

-

Kernen en Buurten in hun Kracht

-

VN verdrag rechten mensen met een beperking, advies WAR t.a.v. implementatieplan

Met vriendelijke groeten,
Hans Voogt , voorzitter WMO adviesraad De Bilt (Sociaal Domeinraad i.o.)
jhvoogt@gmail.com

De Speerpunten Sociaal Domeinraad i.o. De Bilt, v/h WMO Advies Raad en Cliëntenraad

1

Inclusieve samenleving en VN Verdrag rechten mensen met een beperking:

Het ondertekenen van het VN-verdrag “rechten van mensen met een beperking” door Nederland
dient zichtbaar te worden in Nederland en in de gemeente De Bilt. De inclusieve samenleving waarin
iedereen kan meedoen is nu een recht geworden. De gemeente dient een implementatieplan te
maken t.a.v. het VN-verdrag. Voor zowel het plan als de uitvoering ervan dient voldoende geld
beschikbaar gesteld te worden. Maar ook dient het uitgedragen en geïmplementeerd te worden op
alle terreinen van in het beleid van de gemeente. Een inclusieve samenleving bevordert het oplossen
van menig knelpunt wat wij in dit schrijven aangeven. Toegankelijkheid van gebouwen en
sportparken en het de op het gebied van (her-)inrichting van de openbare ruimte toegankelijk
maken voor mensen met een beperking is in De Bilt en Nederland nog steeds een groot knelpunt.
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Toegankelijkheid en kwaliteit van Wmo-voorzieningen

Onze ongerustheid over de geboden voorzieningen en met name over de duurzaamheid van
mantelzorg en informele zorg (hoe lang houden mantelzorgers het vol in de praktijk en wat gebeurt
er daarna?) is in 2016 niet weggenomen.
De kwaliteit en continuïteit van voorzieningen is van belang. Door het gehanteerde
aanbestedingsmodel kan hier spanning op ontstaan.
Toegankelijkheid van voorzieningen is belangrijk aandachtspunt. Niet elke burger is voldoende in
staat om zelf te weg te vinden in het doolhof van hulpverlening. In het verlengde hiervan ligt de
noodzaak om op tijd de juiste hulp te bieden. Vroeg signalering en preventieve voorlichting kunnen
hier ondersteunend bij zijn.
De vindbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen. Ondanks eerdere inspanningen blijkt het
voor burgers nog steeds niet eenvoudig om de weg naar hulp en ondersteuning te vinden. Een
goede voorlichting over vindplaatsen en coördinatie van het hulpaanbod zijn daarom in 2017 van
belang. Daarbij is niet alleen de fysieke vindbaarheid van belang, maar ook de attitude waarmee de
burger tegemoet wordt getreden. Zie ook onze opmerkingen over de inclusieve samenleving.
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Cliëntondersteuning bevorderen en Clientparticipatie naar op zoek gaan

Zodra een inwoner een beroep doet op het Sociaal Team om hulp of ondersteuning te krijgen, kan
deze zich laten ondersteunen door een onafhankelijke derde. Juridisch is vastgelegd dat de
gemeente/het Sociaal Team de melding bevestigt en de burger bericht dat hij een persoonlijk plan
kan maken en recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hierop dient gewezen te worden.
Evenzeer is het van belang dat Cliënten, burgers participeren. Daartoe moeten vormen van burger als
cliënt participatie gecreëerd worden. Te denken valt in dit verband aan platforms via de Kernen of
gerichte cliënt participatie.
Benoem als gemeente een onafhankelijk klachtencoördinator voor het gehele sociale domein met
doorzettingskracht en met een transparante publieke verantwoording.
Benoem een seniorenmakelaar c.q. verhuiscoach. Iemand die ouderen kan ondersteunen
bijvoorbeeld door het geven van adviezen of de huidige woning voldoende zorggeschikt is (de
thuistest). Ook iemand die verhuisadviezen geeft en zorgt voor verhuisbegeleiding.
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Ontwikkelingen en aanpassingen huishoudelijke hulp

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de wijze waarop in de gemeente De Bilt
huishoudelijke hulp wordt verstrekt als algemene voorziening niet voldoet. In 2017 zal daarvoor een
nieuwe regeling ontworpen moeten worden, die wel aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De
maatwerkvoorziening zal op een andere leest worden geschoeid. De nadere invulling hiervan zal een

belangrijke opgave worden voor de Wethouder Zorg en Welzijn en de komende tijd ook van onze
kant de nodige denkkracht gaan vergen.
Voor ons als Wmo Advies Raad/Sociaal Domeinraad i.o. staat voorop dat mensen ook in staat
worden gesteld om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat daarvoor met name bij veel oude
senioren en mensen met een beperking extra hulp nodig is om zelfstandig een huishouden te kunnen
blijven voeren staat voor ons buiten kijf. Langer zelfstandig wonen is een loffelijk streven wat veel
dure 24-uurszorg overbodig maakt, maar vraagt wel om extra investering in ondersteuning thuis. De
vrijvallende gelden mogen niet zonder meer simpelweg als bezuiniging worden ingeboekt. Wij willen
daarom kwaliteit en duurzaamheid van de voorzieningen in 2017 opnieuw als speerpunt hanteren. 5
Verkorten wachttijden
Met spanning zal in het komend jaar, het resultaat van de formatieve versterking van het Sociaal
Team en het herijken van de gekozen werkwijze worden gevolgd. Een ijkpunt voor ons is dat
wachtlijsten niet mogen voorkomen.
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Participatiewet

Wij vinden het van belang da de gemeente een overeenkomst gaat sluiten met ondernemers om
voldoende arbeidsplaatsen te creëren voor mensen die aangewezen zijn op een uitkering.
Vragen die wij volgen zijn: Hoe pakt onze gemeente de knelpunten in de Participatiewet aan? (no-risk
polis/ begeleiding op de werkplek/ financiering aanpassing op de werkplek/ één beloningsregeling)
Hoe wordt de loonwaarde bepaald? En wie maakt er vooral gebruik van, krijgen alle inwoners met
afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen in de toeleiding naar werk? Een ander aspect waar we
naar willen kijken, is wederkerigheid. Worden vrijwilligerswerk en mantelzorg gezien als activiteiten
in het kader van “wederkerigheid”?
In samenwerking met de cliëntenraad, kunnen we bij ervaringsdeskundigen gaan zoeken naar hun
ervaringen in de gemeente De Bilt.
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Privacy bij gemeenten:

Beveiliging van persoonsgegevens door gemeenten. In het nabije verleden hadden de meeste
gemeenten de beveiligingsmaatregelen slecht op orde. De uitkomsten van het laatste onderzoek van
de Inspectie SZW laten wel een belangrijke verbetering zien, maar moet worden verbreed naar het
hele terrein van Informatiebeveiliging. Hoe is de stand van zaken in de gemeente De Bilt? Wijst de
gemeente voldoende op de rechten van de burgers in deze?
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Decentralisatieproblemen:

Een van de belangrijkste knelpunten is de veronderstelde zelfredzaamheid van mensen. Nederland
heeft meer dan 2 miljoen laaggeletterden, w.o. burgers met een verstandelijke beperking en
ouderen die niet of nauwelijks uit de voeten kunnen met de digitale versnelling die de overheid heeft

ingezet. Juist mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn, hebben hulp van de overheid nodig of in
ieder geval dat de overheid zorgt voor voldoende hulp op dit gebied.
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Jeugd domein:

Terugdringen/voorkomen van wachtlijsten in de Jeugd-GGZ vooral voor personen met een
gecompliceerde hulpvraag. Werken vanuit cliëntperspectief sterk achter. Anders gezegd niet de
leefwereld lijkt centraal te staan maar de systeemwereld is de werkelijkheid zoals hij zich nu
voordoet. Aandacht voor de leeftijdscategorie 18+ en 23- is noodzakelijk. Deze geeft nog de nodige
knelpunten in samenhang met de Participatiewet. Kritisch volgen schoolverlaters ontwikkeling.
Stimuleer dat maatschappelijke stages aangeboden blijven worden en daarmee mogelijk blijven.
Daarmee doen scholieren hun eerste werkervaring op, hetgeen belangrijk is voor hun latere
werkattitude.
Ieder kind dient conform de leerplicht naar school te gaan. Het kan voorkomen dat een kind of
jongere van school dient te veranderen, omdat de huidige onvoldoende mogelijkheden heeft om
adequaat te stimuleren en op te leiden. Dan dient dat kind of die jongere echter niet tussen de wal
en het schip te vallen wanneer hij weg moet van de oude school en nog geen nieuwe school heeft.
Het is desastreus als een kind juist met leer- en/of gedragsproblemen uit het educatiesysteem wordt
verwijderd en teruggeworpen op de (eigen) ouders. De gemeente dient een goed overgangsproces in
dit soort gevallen samen met de Inspectie leerplicht te bewerkstelligen.
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Regiotaxi

De subsidie vanuit de Provincie stopt per 01012020. Voor die tijd moet er actie zijn ondernomen om
een goed alternatief te kunnen bieden aan mensen die vanwege hun beperking niet kunnen
deelnemen aan het openbaar vervoer. Vervoer is tenslotte essentieel om deel te kunnen blijven
nemen aan de samenleving.
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Wonen

Ontwikkel met het oog op de demografische trends (dubbele vergrijzing) nieuwe woonvormen voor
de nieuwe generatie ouderen (bijvoorbeeld hofjeswoningen, Dominicawoningen). Hou bij het
ontwikkelen van nieuwe woonvormen niet alleen rekening met individuele zelfredzaamheid, maar
ook met projecten waarbij “samenredzaamheid” uitgangspunt is.
Zorg voor flexibele- en toekomstbestendige concepten.
Toets als gemeente alle (nieuwbouw) bouwaanvragen op het criterium levensloopbestendigheid.
Neem daarbij de samenhang met de openbare buitenruimte mee.
Onderzoek de behoefte en de aanpasbaarheid van de bestaande woningvoorraad en ontwikkel tijdig
beleid. Promoot onder ouderen de mogelijkheid van het uitvoeren van een gratis (digitale) thuistest
c.q. woningcheck. Mensen kunnen aan de hand van deze thuistest zelf de veiligheid en geschiktheid
van hun eigen (huur)woning onderzoeken en verbeterpunten opsporen. (Een goed voorbeeld van
deze test is te vinden op www.mijnthuisindeoude-ijsselstreek.nl/gemak-in-huis/)
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Bestrijding eenzaamheid en Stimuleren Sociale Cohesie

Stimuleren van een goede sociale infrastructuur en het bevorderen van verbindingen tussen
generaties in wijken en buurten. Hiermee wordt bijgedragen aan vitaliteit, hebben jongeren een plek
om te wonen, is er een krachtig sport- en verenigingsleven en is er bestaansrecht voor voorzieningen
zoals scholen en winkels.
Niet iedereen is in staat tot zelfredzaamheid en beschikt over een sociaal netwerk. Eenzaamheid (het
onvermogen om mee te doen) is een groot maatschappelijk probleem. Bestrijding hiervan de
komende jaren is zeer relevant en van het hoogste belang. De eerste stappen zijn gezet tijdens de
Werkconferentie Eenzaamheid. Dit initiatief dient verder de komende jaren te worden uitgebouwd.
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Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening:

Geen goede combinatie, stress en eigen regie. De gemeente dient rekening te (laten) houden in haar
dienstverlening met de impact van (chronische) stress op het gedrag van mensen; de inwoner
centraal en niet de regels. Het beeld dat mensen niet gemotiveerd zijn, verandert als je invloed van
stress erkent. Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle
is. Van belang is ook te kijken in dit verband naar de eigen rol van de overheid (stapeling boetes) bij
dit probleem.
Maak als gemeente De Bilt gebruik van de Minima Effect Rapportage zoals die is opgesteld door het
Nibud. Hierdoor wordt het minima- / armoedebeleid van de gemeente gemonitord en is helder hoe
de verschillende maatregelen uitpakken op de financiële positie van huishoudens met een laag
inkomen. Meten is immers weten.
Voor veel belanghebbenden zou dit een waardevol instrument zijn.
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