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Geacht College

Met genoegen heeft de WMO-adviesraad de rapportage Preventief Huisbezoek OuderenvanSigma
besproken. Een project met als doel inwonersvan de gemeente, in de leeftijd van 75 - 85 Jaar,
proactiefvan informatiete voorzien en problemen vroegtijdig te signaleren, zodat deze voor
betrokken instanties inzichtelijk gemaakt kan worden.

Tijdens deze bespreking is met voldoening geconstateerd dat dit project, onder leiding van een
professionele kracht, door vrijwilligers (22) is uitgevoerd. Dat dezevrijwilligers zijn geworven via het
Steunpunt Vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties, PCOB en kerken. En dat tijdens dit projectvaak
overleg is geweest met verschillende organisaties.

De conclusie van de Wmo-adviesraad is dat het een zinvol project is (geweest) dat zeker voortgezet

moet worden. Het heeft een preventieve werkingen door inzet van vrijwilligers betekent dit behalve
een kostenbesparing ook een stimulans voor samenwerkingtussen versschillende partijen in het
Sociaal Domein. Deze aanpak van het project kan een voorbeeld ziJn voor andere instellingen.
De aanbevelingen spreken voor zich en de Wmo-adviesraad onderschrijft deze van harte, waarbij we
er 2 willen benadrukken waar een hoge prioriteit aan toegekend wordt.
-De samenwerking van de huisartsen blijkt moeilijk van de grond te komen, terwiJI Juist deze

professionals de verbinding moeten ziJn tussen welzijn en gezondheid. In hoeverre is er rechtstreeks
bestuurlijk contact, behalve met de gezondheidscentra, tussen u en de huisartsen?
0ns advies is om uw regierol te vervullen door op bestuurlijk niveau de huisartsen te betrekken biJ
de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

-Veel klachten hebben de seniorvoorlichters gekregen over het slecht onderhouden van de

leefomgeving. Met name de slechte toestand van de trottoirs. Voor mensen die voor hun mobiliteit
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afhankelijk zijn van een hulpmiddel (rollator, scootmobiel) isdit een groot probleem. Dit past niet bij
de doelsteiling dat er een goed woon- en leefkiimaat moet zijn in de wijken.

Voigens de Wmo-adviesraad kan hettoch nietde bedoeling zijn dat ouderen de dupe worden en niet
meer de deur uit durven vanwege bezuinigingen op het onderhoud van de trottoirs.

Wij adviseren u de kwaliteit van de looproutes in de wijken zo spoedig mogeiijk te verbeteren.
Nu de resultaten van het project Preventief Huisbezoek Ouderen bekend zijn is de vraag: Hoe nu
verder met de aanbevelingen en met de seniorenvoorlichters? Hoe nu verder met samenwerking
rond kwetsbare doeigroepen? Dit project heeft zich (terecht) in eerste instantie gericht op de
ouderen van 75 - 85 jaar.

Maar Ciientondersteuning geldt niet alleen voor deze doelgroep, maar voor alle

doelgroepen/inwoners. Watgebeurter nu metde opgedane ervaringen en geschoolde kennis van de
seniorenvoorlichters? Gaat deze verloren? Biijven deze vrijwiliigers, wat de gemeente betreft,

betrokken en bijgeschoold als dat voor de ontwikkelingen nodig is? Kunnen ze ingeschakeld biijven
als clientondersteuner op diverse terreinen?

Kortom een duidelijke visie op Ciientondersteuning en voorlichting is nodig, waarin samenwerking
tussen alle disciplines in het voorliggend veld (wijkteams, professionals, vrijwiliigers, gemeente enz.)
het hoofdaccent moet zijn. Nog steeds is er veel onduidelijkheid bij de inwoners van onze gemeente.
De Wmo-adviesraad adviseert u ook hierin uw regierol sterker te vervullen en samenwerking te
bevorderen zodat het de duidelijkheid voor de inwoners ten goede korht.
Hoogachtend

Narn^ns d^Wmo-adviesraad

ulften, voorzitter.
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