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26 Stand van zaken – TIM SV
•
Bij de informatieve commissie en kennismaking met TIM SV is de raad op het hart gedrukt
dat er monitoringsafspraken contractueel waren vastgelegd. Ook was er een
transitiebudget en een frictiebudget door de raad vastgesteld. De tekst geeft aan dat er nog
geen beeld is over daadwerkelijke kosten. Is er al wel een beeld van of er meer mensen
sneller geholpen worden etc. Dus is er al zicht op de maatschappelijke effecten van TIM
SV? Wij vragen dit omdat wij veel signalen krijgen van inwoners dat ze geen contact
kunnen krijgen met TIM SV of dat hulp is komen stil te liggen en nog geen passende hulp
door TIM SV kan worden gefaciliteerd. Dat er na 1 keer contact er geen vervolg is etc.
Oftewel mijn fractie wil graag vernemen hoe men hierop monitort (dus niet alleen
gesprekken voert met de leverancier, maar ook met bewoners etc.).
Wij vrezen nl dat wat we eerder zagen bij Buurtzorg Jong en wat een landelijke trend is, dat
door de wijze van financiering (niet p*q) partijen geneigd zijn slechts de licht casuïstiek op
te pakken en de zwaardere casussen te verwijzen, waardoor er nog meer wachtlijstvorming
in de markt ontstaat.
•
Dus wordt er ook gemonitord op het type zwaarte van zorgbehoefte en wachtlijsten en het
risico voor onze gemeente?
•
De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten en hoe ziet ze
daarop toe? Want als men binnen het gestelde budget moet blijven en daar geen
overschrijding kan zijn, dan gaat wat niet uit de lengte kan uit de breedte en dat gaat
meestal ten koste van kwaliteit en beschikbaarheid, met alle consequenties van dien voor
bewoners met een hulpvraag die complexer van aard is. Wij willen het college verzoeken
buiten de Berap om ons daarover beter als raad geïnformeerd te houden, dan nu het geval
is.
Nee, er is nog geen zicht op de maatschappelijke effecten. Er zijn afspraken gemaakt over de monitoring
van wachttijden, zorgzwaarte en de doorlooptijd van zorg aan inwoners. We krijgen maandelijks en per
kwartaal een rapportage van TIM Stichtse Vecht op basis waarvan het College de uitvoering door TIM
Stichtse Vecht monitort. Periodiek spreken we de directie van TIM Stichtse Vecht, waarin de voortgang van
de uitvoering en (bij)sturing hierop door TIM Stichtse Vecht onderwerp van gesprek is. Het klopt dat de
raad hier nog niet over is geïnformeerd. Op 20 september organiseren we een informatieve commissie
over het sociale domein met daarbij aandacht voor de stand van zaken TIM Stichtse Vecht.
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