Inspraakreacties op de Kadernota Wmo 2015 “Samen lossen we het op”
Allereerst willen we alle instanties hartelijk bedanken voor de uitgebreide
reacties op de kadernota Wmo 2015. Uiteraard zijn we blij met de lovende
woorden en de opbouwende kritiek. Dit geeft ons de bevestiging en het
vertrouwen dat we met elkaar op de goede weg zijn. Het werk is uiteraard nog
niet af, deze kadernota en de daarin aangekondigde maatregelen en
beleidskeuzes geven een richting aan die gelet op de overwegend positieve
reacties breed wordt gedragen in onze samenleving.
De inspraakreacties en de reactie van het College treft u gerubriceerd per
organisatie in onderstaand overzicht aan.

Inspreker

Inhoud reactie

Reactie College

Wmo-adviesraad

Advies 1: De Wmo-adviesraad adviseert een communicatieplan uit te werken
met gerichte activiteiten voor de resterende maanden (bijeenkomsten,
debatten, gerichte presentatie van aanbieders en het Sociaal Team, enz.). De
commissie Communicatie van de WMO-adviesraad is graag bereid hierin mee
te denken.

Op het terrein van de 3 decentralisaties werkt de gemeente
Tynaarlo met een communicatieplan en een
communicatiekalender. Per decentralisatie, dus ook voor de
transitie AWBZ naar Wmo wordt per maand, per week
aangegeven welke acties op het gebied van de communicatie
worden ondernomen. Dit plan zal u worden toegezonden.

Wmo-adviesraad

Advies 2: De Wmo-adviesraad adviseert om op korte termijn een werkgroep in
te stellen voor het opstellen van deze criteria en een opzet te maken voor een
systeem van systematische evaluatie van resultaten en is bereid hieraan een
bijdrage te leveren door inschakeling van haar commissie Inkoop.

Er wordt terecht opgemerkt dat de gemeente streeft naar
bekostiging op grond van behaalde resultaten en monitoring
hiervan. Dit acht het College een wezenlijk onderdeel van de
transformatie. Wij maken een model voor monitoring voor het
einde van 2014 (3D).
Daarnaast zullen na het zorgvuldig invoeren van de transitie
e
per 1 januari 2015 in de 2 helft van 2015 samen met de
aanbieders dagbesteding en ondersteuning criteria worden
ontwikkeld voor de evaluatie van de resultaten van dit gedeelte
van de dienstverlening. De inbreng van de Wmo-adviesraad
stellen wij hierbij zeer op prijs.

Wmo-adviesraad

Advies 3: De Wmo-adviesraad adviseert m.b.t. de beslissingsstrategie rond de
uitvoering van de geïndiceerde ondersteuning, de keuze van de inwoner
leidend te laten zijn en in geval van gedeeltelijke of gehele overname van
regie, de overwegingen en criteria voor toewijzing van de regie nader uit te
werken in de verordening.

Het College onderschrijft de keuze voor uitwerking van de
keuzevrijheid in nadere regels van de criteria voor toewijzing
van onder andere het persoonsgebonden budget. We stellen
voor om in de door de Raad vast te stellen Wmo verordening
2015 een dergelijke bepaling op te nemen.

Wmo-adviesraad

Advies 4: De Wmo-adviesraad adviseert de overgangsregeling voor
huishoudelijke ondersteuning in 2015 overeenkomstig die voor de AWBZ in te
richten.

Het voornemen om de huishoudelijke ondersteuning te splitsen
in een algemene schoonmaakondersteuning en een
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp voor burgers die
geen regie over hun huishouden kunnen voeren vraagt om een
gedegen overgangsregeling. Zorgvuldigheid en een zachte
landing voor de burgers die onder de huidige regeling hulp bij
het huishouden vallen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
De duur van de overgangsregeling zal om financiële redenen
korter zijn dan het overgangsrecht op grond van de AWBZ. Bij
AWBZ geldt een overgangsrecht, afhankelijk van de duur van
de huidige indicatie, maximaal tot 1 januari 2016. Bij hulp bij
het huishouden zal de overgangstermijn de wettelijk bepaalde
minimumtermijn zijn, echter er zal een zorgvuldige overgang
plaatsvinden. Cliënten van hulp bij huishouden zijn in het
verleden reeds verschillende keren per brief geïnformeerd over
de op handen zijnde wijzigingen bij deze voorziening. Ook de
aanbieders zijn hiermee bekend.

Wmo-adviesraad

Advies 5: De Wmo-adviesraad heeft in een eerder advies reeds gepleit voor
een gemeentelijk mantelzorgbeleid en roept de gemeente op dit alsnog op te
pakken. De Wmo-commissie ‘Mantelzorg’ is bereid daarin in overleg met de
gemeente vorm te geven.

Het College zal op basis van ervaringen van de sociale teams
mantelzorgbeleid vormgeven. De inbreng van de Wmoadviesraad achten wij hier ook van belang.

Wmo-adviesraad

Advies 6: De Wmo-adviesraad adviseert om de rol van de
wijkverpleegkundige concreter uit te werken.

Op dit moment werken de Sociale teams in de gemeente
Tynaarlo al samen met de wijkverpleegkundigen.
Wij achten het van groot belang dat deze samenwerking wordt
geïntensiveerd. Dit najaar wordt in regioverband de dialoog
tussen zorgverzekeraar Achmea en de NMD gemeenten over
dit onderwerp opgestart.

Wmo-adviesraad

Advies 7: De Wmo-adviesraad adviseert een traject van ontwikkeling van het
inkooptraject vanaf 2017 in gang te zetten. Dit zou in de tweede helft van 2015
moeten starten en gebruik maken van de ervaringen die in 2015 worden
opgedaan met de gehanteerde onderhandelingsprocedure. De WMOadviesraad opteert met de huidige kennis voor een systeem van
aanbesteding.

Wij onderschrijven de mening van de Wmo-adviesraad dat de
ervaringen met de inkoop van zorg in 2015/2016 mee moeten
worden genomen naar 2017 en volgende jaren. Ook ten
aanzien van dit proces geldt dat een zachte landing voor
burgers en aanbieders per 1 januari 2015 de hoogste prioriteit
heeft. De jaren 2015 en 2016 zullen nadrukkelijk worden benut
om de transformatie met burgers en aanbieders gestalte te
geven.

Wmo-adviesraad

Advies 8: De Wmo-adviesraad adviseert in deze geen tijd te verliezen en
opdracht te geven de benodigde deskundigheid bij elkaar te brengen om tijdig
de zekerheid te hebben dat de ICT/automatisering zodanig op orde is, dat
adequate sturing en bewaking van het invoeringsproces en de uitvoering van
de nieuwe WMO kan plaatsvinden.

Wij onderkennen bij de uitvoering van onze nieuwe taken het
belang van een goed werkend ICT systeem. De voorbereiding
op dit terrein is reeds maanden geleden gestart. Wij zoeken
ook hierin de samenwerking met de omliggende gemeenten en
met KING (Kennis Instituut Nederlandse Gemeenten).

Wmo-adviesraad

Advies 9: De Wmo-adviesraad adviseert om regels rond de
Governancestructuur, Bezwaar- en Klachtenregeling te expliciteren.

De huidige bezwaar- en klachtenregeling kan van toepassing
worden verklaard op de nieuwe Wmo. Bij behandeling van de
Wmo verordening 2015 zullen wij de raad dit dan ook
voorstellen. Het in 4.3 beschrevene rond governancestructuur
vindt zijn explicitering in de contracten die met aanbieders
worden gesloten.

Hans Brandes

Verwijzing naar de inhoudsopgave hoofdstuk 3 Sociale opgave onderdeel
3.3.6 Beschermd wonen opmerking 2.3 tweede alinea tekstblok laatste
regel/alinea ‘langer thuis wonen de ambulantisering van de GGZ wordt daarin
opgemerkt/gesignaleerd/aangestipt pag. 7.

De opmerking onder hoofdstuk 2.3 waarnaar Hans Brandes
verwijst moet niet alleen in relatie tot beschermd wonen
worden gelezen. De gevolgen van langer thuis wonen en
ambulantisering van de GGZ heeft een brede impact op de
samenleving in het algemeen en de directe leefomgeving van
burgers in het bijzonder.

Hans Brandes

Verder is het van belang dat mensen met een beperking (geestelijk,
lichamelijk, verstandelijk) breed gezien betaalbaar kunnen wonen bv.
betaalbare huurwoningen. Geldt ook voor de ouderen (en voor hen die dat
kunnen betaalbare koopwoningen zowel huur als koop levensbestendig.
V.b senioren zelfbouw (zie website... .nl) voorbeeldje de Bronnen in Vries
helaas een gepasseerd station College/gemeenteraad besluit).

Het College neemt deze opvatting ter kennisgeving aan.

Hans Brandes

Mede n.a.v. het hierboven staande in hoeverre is de kadernota woonvisie
2012/2017 Tynaarlo herschreven/herijkt?
Ik kan mij best voorstellen dat er behoefte is kangoeroe woningen onder de
oudere bevolking,heb ik gehoord, maar dat is niet genoeg variatie qua woning
aanbod (zie hierboven).
De woningbouw coöperaties moeten tegenwoordig en belasting heffing
betalen per jaar van 1.2 miljoen of miljard euro heb ik wel eens gehoord dat
zou investeringen m.b.t. nieuwbouw/renovatie afremmen in de weg staan
(vermogens rendement heffing noemen ze het geloof ik en ze moeten tevens
terug naar hun oorspronkelijke taken.

De Woonvisie is nog steeds van kracht en hoeft niet te worden
herijkt. Hierin wordt reeds aandacht besteed aan woningen voor
meerdere generaties, voor samengestelde gezinnen, en woningen
die beantwoorden aan de behoefte aan mantelzorg- in- huis.
Daarnaast is er landelijke wetgeving die mantelzorg –ruimtelijkmogelijk maakt.

Hans Brandes

Vervoer 3.3.5 pag 12
Naast hetgeen wat daar genoemd wordt neem ik aan dat de regio taxi en b.v.
de valispas blijft bestaan. Vraag verder hoe speelt de gemeente in m.b.t. de
bezuinigingen bij het OV bureau Drenthe/Groningen in eerste instantie 4
miljoen 2014 en 1,8 miljoen 2015? in hoeverre heeft dit invloed op het vervoer
via de WMO m.b.t. mensen met een beperking?

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het
doelgroepen vervoer. Dit betekent een uitbreiding van de huidige
vervoerstaak. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt dit vervoer
ondergebracht bij de aanbieders van dagbesteding. Zij regelen zelf
het vervoer van en naar de dagbesteding.
Het jaar 2015 zal worden benut om een integrale visie op het
vervoer te ontwikkelen. Deze visieontwikkeling zal in regio- en
Drents verband worden opgepakt.

Hans Brandes

Pag. 10 Sociale opgave inwoners
Derde alinea/ tekstblok m.b.t de tegenprestatie.
Kaders: vierde alinea vierde tekstblok vierde puntje zinsnede het kan ook
om...
Je kunt ook als vrijwilliger inzetten naar vermogen de tegenprestatie leveren
rekening houdend met iemands persoonlijke situatie respectievelijke
beperking(en) kan het zijn dat hij of zij niet meer aankan dan dat iemand kan.

Er wordt altijd rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden. Er wordt voornamelijk gekeken naar wat iemand
wel kan. Vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook wordt altijd
afgestemd op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het
individu.
Ook hier wil het College in overleg met betrokken partijen
maatwerk leveren.

Hans Brandes

M.b.t de mantelzorg is meestal al en dagtaak staat nu al onder druk en zal in
de komende tijd vanaf 2015 nog meer onder druk komen te staan in hoeverre
wordt daar rekening mee gehouden?
pag 12 verder lezen punt 4.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van groot belang voor een
leefbare samenleving. De koppeling van informele zorg met de
professionele zorg is gelet op het integrale ondersteuningsplan
van essentieel belang. De mate van belastbaarheid zal steeds
nauwlettend bekeken worden.
De door het College op te stellen nadere regeling jaarlijkse
waardering mantelzorgers zal onder als doel hebben de druk op
mantelzorgers (tijdelijk) weg te nemen.

Hans Brandes

Pag. 12 punt 4 Regie-, sturing en organisatie
Nadere toelichting/uitleg vierde alinea/regel uitleg wat houdt het governance
model in?

Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor de
realisatie van doelstellingen. Bij de gemeente zijn dit de door de
raad vastgestelde beleidsdoelen.

MEE Drenthe

Rondom de Wmo zijn de gesprekken over de invulling van de
cliëntondersteuning vanuit MEE voor de gemeente nog gaande en zullen er
nadere afspraken worden gemaakt over de concrete inzet van MEE in en/of
nabij het sociale team. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis op
het gebied van sociale netwerkversterking. Hier refereert u ook regelmatig aan
in deze
nota: tijdens keukentafelgesprekken kijken naar de behoeften en
(on)mogelijkheden van inwoners en hun netwerk.

Voor 2015 heeft MEE van alle Drentse gemeenten een
budgetgarantie van 75% gekregen. De concrete invulling wordt aan
iedere gemeente afzonderlijk overgelaten. Overigens
onderschrijven we de opmerkingen van MEE op dit onderdeel.

MEE Drenthe

Misschien ten overvloede: op pagina 3 staat twee keer dezelfde tekst
verwerkt, echter in een iets andere bewoording. Het schrappen van een deel
van deze tekst lijkt voor de hand liggend.

Dit is inmiddels aangepast.

MEE Drenthe

In hoofdstuk 3 beschrijft u de wijze waarop u invulling wilt geven aan de
wettelijke opdracht rondom de Wmo. Bij het realiseren van een integrale
toegang kan er aandacht worden besteed aan de brede vraagverduidelijking.
We willen de samenhang tussen de diverse wetgeving op het gebied van
participatie, jeugd en passend onderwijs benadrukken. Vanwege de
stelseloverstijgende dienstverlening voor de kwetsbare burger kan MEE hier
een rol in spelen. Daarom willen we deelname en aanvulling vanuit MEE aan
de sociale teams aanbevelen.

De voorkeur van het College – brede vraagverduidelijking- is door
MEE goed verwoord. Dit wordt door sociale teams en mogelijk met
ondersteuning van MEE uitgevoerd. Daadwerkelijke invulling zal
afhangen van de uitkomst van de gesprekken die op dit moment
met MEE worden gevoerd.

MEE Drenthe

De volgorde van de verschillende onderdelen, genoemd in H 3.3 (pagina10),
komt niet overeen met de subparagrafen in de omschrijvingen daarna.
Inhoudelijk zijn ze helder geformuleerd,
waarbij we de volgende punten onder de aandacht willen brengen:

Dit is inmiddels aangepast.

MEE Drenthe

…Hulp bij het huishouden
Kortdurende MEE-trainingen in preventieve zin en in de vrij toegankelijke zorg
(voorliggend veld) als ‘Je huis op orde’ of ‘Omgaan met geld zijn’ zijn gericht
op het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Opgedane
ervaringen leren dat burgers hier goed mee uit de voeten kunnen en
ondersteuning op gebied van huishoudelijke hulp beperkt ingezet wordt of
zelfs wordt voorkomen.

Wij nemen kennis van het aanbod van MEE.

MEE Drenthe

…Woningaanpassingen
Het vroegtijdig voorlichten en bewust maken van de eigen woonomgeving
vraagt ook aandacht van de burgers, die komen Drenthenieren. Het
opbouwen van een (her)nieuw(d) sociaal netwerk
vraagt vroegtijdige signalering vanuit welzijn en is in samenhang met
woningcorporaties een aandachtspunt. Ook is een integrale benadering
raadzaam bij het tijdig in gesprek gaan met kwetsbare burgers, mensen met
een beperking, ter voorkoming van in te zetten maatregelen voor
woningaanpassingen.

Wij delen deze opvatting.

MEE Drenthe

…Vervoer
Op pagina 12 spreekt u over de ontwikkelingen in het vervoer, waarbij de
vervoersstromen efficiënter georganiseerd kunnen worden. Graag willen we
benadrukken dat ook de inzet van eigen kracht en het trainen van
zelfredzaamheid, zodat burgers zelfstandig kunnen (leren) reizen,
een essentieel onderdeel is. Mogelijk zou ‘MEE op weg’ daarbij kunnen
ondersteunen. In een aantal andere gemeenten in Drenthe passen we deze
ondersteuning al succesvol toe.

Het College neemt kennis van dit aanbod van MEE

MEE Drenthe

…Mantelzorg
In Drenthe is De Logeerkring beschikbaar, waarbij in het voorliggend veld een
match gemaakt wordt tussen mensen met een beperking met een logeervraag
en gezinnen, die vrijwillig hun huis en gezin open stellen voor een logé tijdens
de weekenden of vakanties. In uw gemeente maken
jaarlijks burgers met een beperking gebruik van deze mogelijkheid van vrij
toegankelijke zorg.

Het aanbod is ons College bekend. De beslissing over welke
basis – en additionele activiteiten van MEE worden afgenomen
wordt in het najaar genomen.

MEE Drenthe

…Cliëntondersteuning
De inzet van MEE wordt geregeld in of nabij de sociale teams als specifieke
expertise. De werkwijze sociale netwerkversterking (SNV) met betrekking tot
de cliëntondersteuning, die MEE hanteert, is gericht op de facilitering rondom
de ondersteuningsvraag, die de burger stelt. Daarbij wordt getracht deze
vragen in het voorliggende veld (toegang) te beantwoorden door kortdurende
interventies en/of gericht op informatie en advies aan de burger of het sociale
netwerk. Het inzetten van eigen kracht, het benadrukken van de
zelfredzaamheid en benutten van het sociale netwerk zijn hierbij essentieel.
Met de kennis en ervaring van deze kwetsbare doelgroep kan MEE een grote
rol spelen in de sociale teams.

Dit onderdeel maakt ook deel uit van de gesprekken met MEE
over de invulling van hun werkzaamheden voor 2015.

MEE Drenthe

…Samenwerking wijkverpleegkundigen
Het organiseren van zorg en ondersteuning in buurten, wijken en dorpen en
de rol van de wijkverpleegkundige is duidelijk. Deze professional kent de
signalen van zorg en is de schakel naar het sociale team. In onze
betrokkenheid bij het ontwikkelen van het hersenletselcentrum
Groningen/Drenthe wordt de gemeente Tynaarlo genoemd als mogelijke
participant in de ontwikkeling van de ketenzorg rondom mensen met
hersenletsel in buurten en wijken. De samenwerking met de
wijkverpleegkundige en de sociale teams kan hierbij een grote rol gaan
spelen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het
haalbaarheidsonderzoek van dit centrum in de regio Groningen/Drenthe.
Mocht de betrokkenheid van de gemeente Tynaarlo gewenst zijn, dan wordt
hierover uiteraard vroegtijdig contact gelegd.

Het College zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.

MEE Drenthe

…Samenwerking in de regio
Samenwerking in de regio (pagina 16) tussen verschillende gemeenten
herkennen we steeds meer, aangezien ook MEE provinciaal betrokken is. In
de besluitvorming rond cliëntondersteuning wordt weliswaar een provinciaal
advies voorbereid door een werkgroep vanuit de VDG, maar zullen er rondom
cliëntondersteuning lokale afspraken gemaakt worden hoe deze per gemeente
wordt ingezet. De rol van de gemeente als opdrachtgever is hierbij van groot
belang. Verschillen per gemeente en dus ook de afspraken en opdrachten
vanuit de gemeente als opdrachtgever kunnen gericht leiden tot maatwerk en
aansluiten bij de vraag van de burger.

Het College deelt deze mening.

MEE Drenthe

… Bezwaar en beroep
Qua beslissingen rondom de nieuwe Wmo kunnen de burgers mogelijk
bezwaren aantekenen. Op dit moment bestaat ook de mogelijkheid om dit via
MEE te doen. Vanaf 1 januari 2015 loopt de financiering van MEE via de
gemeente. Bezwaarschriften door de burger, ondersteund door
MEE, komen daarmee in een ander daglicht te staan. Zorgvuldigheid en
voorkomen van verstrengeling van belangen zullen we met u verder moeten
bespreken.

Dit wordt door het College onderkend. Het in de wet en concept
verordening Wmo 2015 verankerde recht op gratis
cliëntondersteuning vraagt om een zorgvuldige invulling van
deze taak.

Icare Verpleging
en verzorging

Hierbij stuur ik u namens Icare Verpleging en Verzorging onze reactie op de
Conceptkadernota Wmo 2015.
Allereerst onze complimenten voor het document. Het is een uitgebreid stuk
over de transities en de transformatie. Fijn dat het uitgangspunt wordt dat er
een zachte landing is voor de inwoners van Tynaarlo. En dat er ruimte is om in
2015 nader te onderzoeken hoe het op de beste manier vormgegeven kan
worden, met daarbij ruimte voor innovatie en vermindering van de
administratieve lasten. Uiteraard willen wij daarover graag meedenken.
Daarbij onderschrijven wij als zorgorganisatie dat wij inwoners zoveel mogelijk
ondersteunen in hun zelfredzaamheid en bij hun participatie in de
samenleving, waarbij we uitgaan van de eigen kracht van de burger, en de
omgeving indien nodig actief betrekken bij de zorg en ondersteuning.
Wij hebben nog wel vragen over de rol van de wijkverpleegkundige. In de
Conceptkadernota staat dat de wijkverpleegkundige een schakelfunctie vervult
binnen de Sociale teams. Hoe wordt dat concreet vormgegeven, zowel qua
taken en afstemming als qua organisaties die wijkverpleegkundige zorg
leveren? En is er afstemming met het zorgverzekeraars en de huisartsen over
de wijkverpleegkundige zorg? Daarin zal een nauwe samenwerking en goede
afstemming noodzakelijk zijn.

Zie onze reactie op advies 6 van de Wmo-adviesraad.

