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Geachte college
De Wmo-adviesraad wil haar zorgen en teleurstelling kenbaar maken over de betrokkenheid
bij het proces van vernieuwing Sociaal Domein. Aanleiding is de ontwikkeling over de
invulling van de gebiedsteams en de rol en positie van het MO loket.
Hieronder wordt kort geschetst waar het om gaat.
In de Jeugdnota 2014 – 2018 wordt gesproken over de gebiedsteams. Tijdens de ambtelijke
toelichting is daarop door de Wmo-adviesraad verbaasd gereageerd, omdat toen de
toegezegde Beleidskeuzenota nog niet gereed en besproken was. Door de ambtelijke
vertegenwoordigers is toen gesteld dat deze keuze nog niet definitief was, maar met de
Jeugdnota daar wel op vooruitgelopen is. De Beleidskeuzenota had formeel gezien eerst
behandeld moeten zijn, maar gezien de tijd was dat anders gelopen. Maar de gebiedsteams
zullen zeker nog aan de orde komen.
Dat is dan ook de reden dat wij in ons advies van 15.11.2013 over de Jeugdnota een
voorlopige reactie hebben gegeven op de inzet van gebiedsteams, maar zeker ook gezien de
onrust, onduidelijkheid en weerstand “in het veld”.
In ons advies van 6.12.2013 over de Hoofdlijnennota (vervanging van Beleidskeuzenota) is,
behalve al ons ongenoegen over de procedure, ook al aangegeven dat ons advies op o.a. de
gebiedsteams beperkt is vanwege de ontstane tijdsdruk en “omdat is toegezegddat een
aantal thema’s en beleidskeuzes apart aan ons voorgelegd zullen worden en u bij de
definitieve vaststelling ons advies kunt betrekken. Wij vertrouwen dat onze adviesrol serieus
wordt genomen”.
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Het heeft ons dan ook zeer verbaasd dat u in uw reactie van 12.12.2013 op ons advies stelt
“de oprichting van de gebiedsteams is in overeenstemming met de Jeugdnota, waarover u
reeds positief heeft geadviseerd”.
Deze zin heeft ons naast verbazing ook al zorgen gebaard. Deze werden echter een klein
beetje weggenomen door dat aan het eind van uw reactie wordt gesteld: “In verdere
(concretere)ontwikkeling van het vernieuwd Sociaal Domein wordt u betrokken bij de
uitwerking van de door u genoemde punten”.
Met deze korte schetst wil de Wmo-adviesraad aangeven hoe groot de teleurstelling, maar
zeker ook de frustratie is toen wij in onze vergadering van 22 mei jl. te horen kregen dat er al
in juni gestart gaat worden met de pilots gebiedteams, al gesprekken zijn gevoerd met
aanbieders en zelfs al een leidinggevende is aangetrokken. Ook uw college zou hierover al
besluiten hebben genomen.
De ambtelijke vertegenwoordigers waren niet op de hoogte van de toezeggingen die gedaan
zijn in de verschillende reacties van uw college op onze adviezen, als wel mondeling door de
ambtelijke vertegenwoordigers.
De Wmo-adviesraad voelt zich door deze gang van zaken niet serieus genomen en vraagt
zich af in hoeverre sturing wordt gegeven of regie wordt gevoerd en de afspraken worden
bewaakt. Op deze manier wordt de motivatie sterk aangetast en dat kan toch niet de
bedoeling zijn.
Het verzoek is dan ook om niet eerder met de pilots voor gebiedsteams te beginnen voordat
wij ruimschoots de gelegenheid hebben om daarover te adviseren.
Hoogachtend
Namens de Wmo-adviesraad

E.Wulfsen
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