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Aan
Burgemeester en wethouders van Asten,
Postbus 290
5720 AG Asten

Onderwerp: Advies Beleidskader begeleiding in de WMO

Geacht college,
Het plan Beleidskader begeleiding in de WMO is besproken in het Platform Zorg en Welzijn
en in het bestuur van de Participatieraad Asten.
Het voorliggend concept Beleidskader Begeleiding Peelregio is een veelomvattend
beleidsconcept wat veel breder is dan de overheveling van begeleiding en dagopvang vanuit
de AWBZ naar de Wmo. Ons advies kan daarom niet als uitputtend worden beschouwd.
De Participatieraad Asten adviseert op de volgende punten;
Algemeen
Een goede en zorgvuldige implementatie, weinig bureaucratie en weinig overhead is naar de
mening van de Participatieraad zeer belangrijk. Voorkom dat mensen afhaken (bijvoorbeeld
vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook zorgvragers ) doordat er een te groot beroep op
gedaan wordt. Koppel tijdens de voortgang van de implementatie regelmatig en tijdig terug
naar de Participatieraad. Evalueer tijdig en betrek daarbij de Participatieraad. Vooral tijdig,
omdat het denkbaar is dat een en ander in meerdere Platforms besproken dient te worden.
Motivatie: Door het huidige beleid van de rijksoverheid gaan steeds meer mensen buiten de
boot van de participatie vallen. We maken ons hierover ernstig zorgen: cultuurverandering
cq-verarming, dat vraagt tijd. Wij zijn overigens blij te horen dat de gemeente mantelzorg
niet als een verplichting blijft zien.
Visie en uitgangspunten
De participatieraad onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit
mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet worden en dat het voor iedereen van
belang is om mee te doen. Het is echter niet iedereen gegeven dit op eigen kracht te doen. De
begeleiding dient hier een adequaat en passend antwoord op te geven. Niet aanbod gericht
maar vraaggericht.
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Ook onderschrijven wij de noodzaak voor het maken van combinaties van
welzijnsvoorzieningen en informele zorg structuren. Wij adviseren u dat u ervoor waakt dat de
druk op vrijwilligers niet te groot wordt - denk aan vrijwilligers bij een sportvereniging - en
dat ook vrijwilligers goed begeleid worden door professionalsj' Vrijwillig~rs zijn het ce~ent
van de samenleving, als dit cement afbrokkelt, brokkelt ook de samenlevmg af zoals WIJ deze
nu kennen.
Indicatiestelling en uitvoering
1. Laat vrijwilligers ondersteund worden door professionals.
Maak duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is.
2. Besteed veel aandacht aan een goede evaluatie (Omschakeling is ook voor de gemeente
een heel proces.)
3. Voorzieningen komen tot stand in overleg met de zorgvrager . Maar betrek de mantel zorg er
er ook bij! De zorgverlener heeft ook een signaalfunctie ten aanzien van de mantelzorger.
Als meerdere zorgverleners in huis komen, laat dan de contactpersoon deze signalen
coördineren.

Kader zware problematieken (blz. 10).
Zware problematieken geven grenzen aan de kanteling. Het gaat om personen waar
collectieve voorzieningen niet afdoende voor zijn, maar waar individuele begeleiding
noodzakelijk blijft.
Wij dringen er op aan dat de criteria niet onder de druk van bezuinigingen naar boven worden
bijgesteld. Er mogen lokaal geen situaties voorkomen zoals de landelijke IQ maatregel. De
noodzaak voor individuele begeleiding bepaalt de hulp. Onafhankelijke indicatiestelling is
daarom van groot belang.
Kader Doelgroepbenadering (blz. 11)
Wij onderschrijven deze visie, maar beseffen ook dat niet altijd combinaties mogelijk zijn
(obligaat voorbeeld: autisten combineren met ADHD'ers). Voor dit gegeven vragen wij
serieuze aandacht.
Kader vernieuwing en innovatie (Blz. 13)
De participatieraad onderschrijft deze visie
Kaders snijden in bureaucratie en toegang en indicatiestelling (13 en 14)
Akkoord. Waar samenwerking winst oplevert: doen
U schrijft dat het criterium van medische noodzaak wordt vervangen door het criterium
zelfredzaamheid. Als u bedoelt dat het criterium hiermee breder wordt, adviseren wij positief.
Overigens kunnen wij uw vaststelling: "een gebrek aan zelfredzaamheid kan namelijk ook op
grond van leeftijd van de burger worden vastgesteld" niet plaatsen. Iemand van 40 kan op
grond van bepaalde omstandigheden niet zelfredzaam zijn terwijl iemand van 80 dit nog wel
in zich heeft.

Kader PGB (blz. 15
De participatieraad adviseert dat waar het PGB goed werkt deze vorm van hulp te laten
blijven. Handhaaf maatwerk. Mogelijkheid voor PGB moet blijven bestaan waar grotere
kwaliteit kan worden gegarandeerd dan door zorg in natura. (Bv. bij 'Tweedelig' en 'De
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Landing'). Deze voorzieningen mogen niet in gevaar komen door verlies van PGB. Ook
moeten dergelijke initiatieven mogelijk blijven. Juist in dergelijke initiatieven komt de eigen
kracht van de burger tot zijn recht.
Kader Kortdurend verblijf Respijtzorg drie etmalen naar de Wmo:
Ga heel soepel om met criteria. De ontlasting van de mantelzorger zou hier centraal moeten
staan. Als de mantelzorger namelijk afhaakt, ben je verder van huis. De mantelzorgers zijn
immers niet verplicht om mantelzorg te verlenen.
Kader Jeugd in relatie tot begeleiding Meedoen in vrije tijd. (Blz. 20)
Hier wordt gemist: met professionele begeleider op de achtergrond.
Net als in het reguliere onderwijs gebeurt, ook in activiteiten van de vrije tijd gewoon mee
laten doen. Verenigingen moeten er meer bewust van worden gemaakt en begeleiding krijgen
en ook financiën.
Zonder een duidelijke definitie van "het maatschappelijke middenveld" wordt
gesteld dat bij de inpassing van begeleiding in de Wmo het maatschappelijke
middenveld versterkt en uitgebouwd moet worden.
Onduidelijk hierbij is wat dit inhoudt en wie welke initiatieven hiervoor
neemt. Ook is niet duidelijk hoe de kwaliteitseisen gewaarborgd worden.
Financieel kaderm.b.t, de inzet van het budget
De participatieraad adviseert om niet verder te bezuinigen op de middelen die vanuit de
AWBZ begeleiding naar de gemeente worden overgeheveld en daar waar mogelijk en
noodzakelijk ,nu of in de toekomst extra middelen in te zetten.
Motivatie: er wordt door de rijksoverheid gekort op het over te hevelen budget. Daarom is
het van belang dat de gemeente daar niet extra op kort ten gunste van andere doeleinden. In
tegendeel de zwakste in onze samenleving dienen in een sociale maatschappij te worden
ontzien.

Met vriendelijke groeten,
De Participatieraad Asten,
~,o. ~-.---
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Drs.J.H.M. (Hans) Dittner
Voorzitter
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