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Onderwerp: Advies inzake de Visie op het Dienstverleningsmodel Sociaal Domein SWW 

Geacht college, 

In deze brief adviseert de WMO Adviesraad over het concept rapport over de Visie op het 
Dienstverleningsmodel Sociaal Domein van maart 2014. De WMO Adviesraad Wijdemeren wil graag 
haar waardering uitspreken over de constructieve en open wijze van het overleg dat kon plaats 
vinden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten met de projectleiding. 

Algemene conclusie 

Het stuk is naar zijn aard als abstract te kenschetsen. Het geeft de architectuur van organisatie van 
de dienstverlening in het Sociale Domein. Een dergelijke fundamentele inventarisatie wordt door de 
WMO-raad als nuttig ervaren, omdat dit de concrete invulling van de bouwstenen vergemakkelijkt. 

De in het stuk gemaakte keuzes zijn herkenbaar en kunnen in zijn algemeenheid door de WMO-raad 
worden onderschreven. De WMO-raad is benieuwd naar de vervolgstappen, waarbij de WMO-raad 
de concrete invulling zal toetsen aan de mate waarin wordt voldaan aan de zorgbehoefte van de 
inwoners van Wijdemeren binnen de wettelijke context. 

Met name de keuze om de zorg dichtbij de bewoners te organiseren in combinatie met vroegtijdige 
signalering, spreekt de WMO Adviesraad aan. Een belangrijke toetssteen voor de WMO Adviesraad is 
de bereikbaarheid (zowel fysiek, als via technische hulpmiddelen) van de instellingen die bij de 
dienstverlening in het Sociale Domein betrokken zijn. 

In het vervolg van dit advies wordt op een aantal aspecten meer concreet ingegaan. 

Gemeentelijke samenwerking 

Hoewel de samenwerking in SWW-verband geen concreet onderdeel van de Visie is wil de WMO 
Adviesraad toch een kanttekening maken. De WMO Adviesraad hecht eraan te benadrukken dat zij 
geen oordeel heeft over de keuze om in SWW-verband samen te werken. Dat is een politieke keuze 
en daar gaat de WMO Adviesraad niet over. De WMO Adviesraad kijkt in haar advisering wel op 
zakelijke wijze naar de gevolgen voor de gebruikers in het Sociale Domein. 

In 2013 is het besluit genomen om een congruente samenwerking aan te gaan in SWW-verband. 
Voor zover wij kunnen waarnemen, is deze samenwerking vervolgens met verve opgepakt.  
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Sindsdien lijkt sprake te zijn van een aantal factoren die deze samenwerking lijken te bemoeilijken: 

 De verhouding voor/tegen in de gemeenteraad en het College ligt anders dan voor de 
verkiezingen; 

 In een rapport ten behoeve van de Provinciale overheid wordt niet gepleit voor voortzetting 
van de samenwerking, terwijl tegelijkertijd het model van kern/wijkgericht werken van 
Stichtse Vecht wordt geroemd; 

 De Provincie lijkt niet verder te willen investeren in de samenwerking SWW. 

Al deze ontwikkelen kunnen inhouden dat de gemeente Wijdemeren in de samenwerking toch weer 
meer richting Regio G&V gaat. De WMO Adviesraad maakt zich zorgen over de voortgang van de 
transitiestrajecten binnen dit krachtenveld en vraagt daar aandacht voor. 

Regiefunctie van de gemeente 

De WMO Adviesraad ondersteunt het algemene uitgangspunt dat gemeente zich waar dat mogelijk 
is, zal beperken tot de beleidsregie en de uitvoering overlaat aan de deskundigen in het veld.  

De WMO Adviesraad vraagt in dit kader de aandacht voor een daarbij passende management en 
control cyclus, inclusief de daarbij behorende ICT en informatiestructuur.  

Afspraken over doelstelling, het halen daarvan, inclusief afgesproken serviceniveau zijn zeer relevant, 
alsmede het meten van de nakoming van de afspraken. 

Wijkgericht werken 

De WMO Adviesraad ondersteunt het uitgangspunt van wijkgericht werk, maar vraagt zich af wat in 
dit kader als wijk wordt gedefinieerd. Betekent dit dat elke kern als wijk wordt gezien en zo ja houdt 
dit dan in dat de faciliteiten in elke wijk min of meer continue beschikbaar zijn. De WMO Adviesraad 
ziet dat graag nader ingevuld. 

De WMO Adviesraad zal voorstellen over concrete invulling van de beleidsvoornemens mede toetsen 
aan de bereikbaarheid voor de inwoners. 

Dagbesteding 

Nu het bedoeling is dat inwoners langer thuis blijven wonen, wordt de invulling van dagbesteding 
steeds belangrijker. De inwoners die deze zorg nodig hebben, hebben daar baat bij. Daarnaast heeft 
de dagbesteding een belangrijke functie bij het verlichten van de taken van de mantelzorgers. Voor 
zover wij kunnen waarnemen, zien wij in de visie alleen aandacht voor de (vrijwillige) dagbesteding 
bij “Preventie & Welzijn” en dat is ons inziens niet toereikend. 

Overigens is in de regio waarneembaar dat de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen 
wordt teruggeschroefd: het RIBW heft bedden op en Jellinek maatschappelijke dienstverlening wordt 
grotendeel opgeheven door verminderde subsidies. 

Spanning in de keten (leidende principes: privaat tenzij …) 

In de tabel staat “De uitvoeringsregie wordt in het private domein belegd, tenzij wettelijke of 
inhoudelijke overwegingen zich daartegen verzetten. Het doel is spanning in de keten te brengen 
door scheiding van rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer en marktwerking waar dat kan”. 
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De WMO Adviesraad heeft moeite met dit uitgangspunt. Dat de uitvoering in het private domein 
wordt belegd waar dat kan, wordt ondersteund door de WMO Raad (de vraag is overigens hoe 
privaat het zorgdomein is, gezien de bemoeienis van de overheid). “Spanning in de keten” staat 
haaks op de gedachte dat de zorg wordt ingericht samen met de partners en kan in voorkomende 
averechts werken op de kwaliteit van de zorg. Terughoudendheid is op dit punt geboden. 

Tot slot 

De gemeenten staan voor een zware taak om het Sociale Domein binnen de gestelde financiële en 
tijdskaders in te vullen. De Visie op het Dienstverleningsmodel draagt hieraan bij. 

Wij zijn gaarne bereid om deze brief nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 
namens de WMO Adviesraad Wijdemeren. 

 

 

M.J. Vredenduin 

 


