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Onderwerp: Advies en reactie op uitvoeringsagenda 2020-2021 inzake
zorg- en welzijnsbeleid
Geachte College,
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau wil bij deze graag reageren
op de uitvoeringsagenda 2020-2021 “BAARLE Bruist met Elkaar, voor
Elkaar”
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief gevoel over het verloop
van de procesgang m.b.t. het herijken van het zorg- en welzijnsbeleid en
bij de wijze waarop de uitvoertingsagenda zijn invulling krijgt.
De Adviesraad heeft vroegtijdig kunnen meedenken over de aanpak en de
invulling van de uitvoeringsagenda 2020-2021.
Het proces maakt duidelijk dat kennis en ervaring worden ingebracht en
dat de gemeente en de Adviesraad samen oplossingsrichtingen verkennen
en prioriteiten weten te benoemen.
De Adviesraad heeft de doelstelling (en)) van het zorg- en welzijnsbeleid
onderschreven om aan de hand van vijf leefgebieden te komen tot een
realistisch uitvoeringsplan.
De Adviesraad benadrukt dat het voor inwoners van Baarle-Nassau
duidelijk moet zijn dat bij zorgvragen uitgegaan wordt van maatwerk en
samenwerken in netwerken.
De ASD vindt dat de opgave moet zijn om de ondersteuning voor de
meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk dichtbij en in aansluiting op de
eigen leefomgeving te organiseren.
Transformeren is een langdurig proces en is niet in een periode van
anderhalf jaar volledig te realiseren.
De uitvoeringsagenda laat zien dat er op het terrein van de 5 leefgebieden
en ten aanzien van passende hulp al veel is ontwikkeld en/of in
ontwikkeling is.
Inwoners stimuleren om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen wordt
door de Adviesraad onderschreven.
De Adviesraad vindt dat het voor de inwoners duidelijk moet zijn dat de
kostenstijging in het sociaal domein afgeremd moeten worden. Het
huidige beleid aanhouden is dus geen optie.
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De ASD vindt dat kwaliteit bij de uitvoering voorop moet blijven staan.
Investeren in signalering is een goede zaak. Inzetten op lichte
ondersteuning om te voorkomen dat problemen verergeren wordt door de
ASD tevens onderschreven. De ASD wil echter benadrukken dat lichte
ondersteuning nooit specialistische hulpverlening kan vervangen.
Sommige complexe situaties kunnen niet verholpen worden met 1e lijn
zorg. Sterker nog, inzetten op lichte ondersteuning kan in bepaalde
situaties de problematiek onnodig langer laten duren en verder doen
escaleren. Wij pleiten dan ook voor een gedegen screening vanuit de
dorpsteams waarbij het van groot belang is dat er brede expertise in dit
team voorhanden is of vanuit extern ingezet kan worden.
Alle inwoners van de gemeente Baarle-Nassau moeten kunnen meedoen
in onze lokale samenleving. Inwoners die (tijdelijk) problemen hebben
met het zelfstandig regie voeren kunnen en moeten in de gelegenheid
zijn/blijven om via de Wmo ondersteuning te krijgen. Zoals al eerder
vermeld vindt de Adviesraad deze ondersteuning als mogelijk dichtbij
moet zijn, op maat en in de eigen leefomgeving.
Een grote onzekere factor die onmiskenbaar van invloed is op het
uitvoeringsplan zijn de gevolgen van de coronacrisis. Het is nu al duidelijk
dat vele inwoners worstelen met problemen van eenzaamheid,
verwerkingsproblemen en armoede.
Een belangrijke rol bij de realisatie van de ambities is er weggelegd voor
het dorpsteam.
De Adviesraad vindt dat monitoring erg belangrijk om te weten of dit
nieuwe beleid effectief is en of de kostenstijging afneemt.
Voor de Adviescommissie is het van groot belang dat het uitvoeringsplan
in samenwerking met inwoners ten uitvoer wordt gebracht.
Het op de juiste manier uitvoeren van het communicatieplan is essentieel
voor het slagen van het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid. De coronacrisis
heeft laten zien dat een aantal inwoners bereid waren/zijn om spontaan
initiatieven op het terrein van samenhorigheid op te pakken. Wij adviseren
burgers te betrekken die niet snel genegen zijn hun stem te laten horen in
de gangbare communicatiemiddelen. Zij kunnen hiertoe worden
uitgenodigd door anonieme enquêtes en uitnodigingen die huis-aan-huis
worden verspreidt.
Prettig wonen in de buurt
Het oprichten van een digitaal platform waarin de inwoners actief
participeren wordt door de ASD toegejuicht. Randvoorwaarde is dat het
platform gekoppeld wordt aan bestaande websites, zoals het
vrijwilligerspunt Baarle, de seniorenvereniging Baarle-Nassau,
ondernemersvereniging Baarle en anderen.
Het instandhouden van de dorpsverbinder is een goede zaak, waarbij
voorkomen moet worden dat alle initiatieven aan de functie van de
dorpsverbinder worden opgehangen.
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De uitbreiding van vrij toegankelijk dagbesteding voor ouderen kan
bijdragen dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
meedoen.
Met tevredenheid wordt geconstateerd dat er aandacht is voor de jeugd.
Tijdens de coronacrisis werden er door jongeren steeds meer signalen
afgegeven dat zij een vergeten groep werden en dat te weinig met hun
ideeën, signalen en voorstellen werden gedaan.
Het creëren van een Chillplek voor jongeren vindt de Adviesraad een
goede zaak. In de centrumgemeenten zijn tal van goede initiatieven
ontwikkeld die ook in kleinere dorpen als Baarle-Nassau ingezet kunnen
worden. De reeds betrokken zorgpartijen kunnen hier leidend in zijn.
De Adviesraad vindt dat Oriëntatie “dorpsalliantie” opgepakt moet worden.
Het past volledig in het nieuwe beleid.
De Adviesraad Sociaal Domein vraagt aandacht voor voldoende en
passende huisvesting, met aandacht voor bijzondere doelgroepen.
De Adviesraad Sociaal Domein wil tijdig bij de verdere uitwerking van de
werkwijze inburgering statushouders betrokken worden.
Subsidiebeleid
De Adviesraad Sociaal Domein begrijpt dat er een subsidiebeleid
ontwikkeld wordt dat inhoudt dat met de subsidiemiddelen de beoogde
doelstellingen worden bereikt. Belangrijk element van het nieuw
subsidiebeleid zal zijn dat de middelen worden verdeeld op basis van de
bijdrage aan de visie en doelstellingen van de nieuwe visie. Dit kan leiden
tot verschuiving van middelen en/of aanpassen van de activiteiten
waarvoor in het verleden subsidie werd verleend.
De adviesraad Sociaal Domein vraagt zich af of de nieuwe visie bij alle
huidige subsidieontvangers voldoende is bekend.
De Adviesraad vraagt aandacht voor een zorgvuldige communicatie.
Ter nadere verduidelijking vraagt de Adviesraad zich af hoe uiteindelijk de
afweging wordt gemaakt wie wel/niet subsidie ontvangt.
Wordt de Adviesraad nog verder betrokken bij de heroriëntatie op
doelstellingen en nadere uitwerking van regels van het nieuwe
subsidiebeleid?
Financieel rondkomen
De coronacrisis raakt alle inwoners en in het bijzonder mensen in een
kwetsbare positie. De coronacrisis en de daarmee samenhangende
economische crisis hebben grote gevolgen voor de gehele samenleving.
Hoe omvangrijk de gevolgen worden is op dit moment nog niet te
overzien. De Adviesraad vraagt tijdig acties te ondernemen ter
voorkoming van problematische schulden en in een vroeg stadium na te
gaan of financiële belemmeringen om mee te doen kunnen voorkomen
worden.
Het is van belang dat de samenwerking in de keten wordt versterkt.
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Er ligt hier een belangrijk aandachtspunt voor het dorpsteam.
Veilige en kansrijke thuissituatie
Het sociale contact werd de laatste maanden tot een minimum beperkt.
De zorg kwam ook onder vuur te liggen.
Voor bepaalde doelgroepen is zorg continuïteit van groot belang.
Geconstateerd werd dat zorgaanbieders de laatste maanden met
gebonden handen moesten handelen.
Is er al enige duidelijkheid wat de impact van Covid-19 op Wmo-cliënten
is geweest?
Het is duidelijk geworden dat één derde van de mensen met thuiszorg of
ondersteuning van een wijkverpleegkundige vanwege Covid-!9 minder of
helemaal geen zorg meer heeft. Bij zorgaanbieders en cliënten roept de
ontstane situatie dan ook vele vragen op. Wat is bijvoorbeeld de impact
van Covid-19 op toegekende zorg en ondersteuning.
De Adviesraad krijgt de indruk dat de impact op onder ander voor
huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding en
maatwerkarrangementen nog niet duidelijk is.
De Adviesraad krijgt regelmatig signalen over de
mantelzorgondersteuning. De Adviesraad constateert dat
ondersteuningsmogelijkheden hiervoor nog beperkt zijn en met name ook
voor jonge mantelzorgers.
Gaat u als gemeente de Wmo-cliënten bevragen hoe zij de afgelopen
maanden hebben ervaren. Het lijkt de Adviesraad van groot belang om
van cliënten te vernemen hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren.
Met dat inzicht zou de gemeente gericht actie kunnen gaan ondernemen.
Nu de jeugdhulpverlening in de regio Hart van Brabant ingekocht gaat
worden en de meldfunctie van geweld in afhankelijkheid in de regio WestBrabant belegd zal blijven zien wij voor u een extra uitdaging om er zorg
voor te blijven dragen dat er in situaties van onveilige situaties
voortdurend gewerkt wordt vanuit het principe één gezin één plan. De
keuze voor verschillende regio’s hoeft daarbij niet belemmerend te zijn,
wellicht biedt het kansen, het risico van versnippering is echter wel
toegenomen waardoor alertheid in de zorgtrajecten meer dan voorheen
geboden is.
Zinnige daginvulling
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau vindt dat de nieuwe wet
inburgering kansen biedt opdat een breder traject wordt aangeboden.
Fit en Veerkrachtig
De Adviesraad heeft al eerder geconstateerd dat mentale gezondheid in
Baarle-Nassau is onderbelicht.
De ASD onderstreept hierbij de aandacht voor de inclusieve samenleving.

Passende ondersteuning
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De Adviesraad Sociaal Domein vindt het een goede zaak dat gestart wordt
met een uitvoering geven aan project cliëntondersteuning. Het
inschakelen van ervaringsdeskundigheid wordt aanbevolen.
Een onderdeel dat in de uitvoeringsagenda door de ASD werd gemist zijn
de ontwikkelingen rondom het meldpunt niet-acute crisissen voor burgers
die verward gedrag kunnen vertonen, de uitvoering van de nieuwe Wet
Verplichte Gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang. Wij zouden deze
ontwikkelingen graag opgenomen zien in de uitvoeringsagenda zodat deze
groep kwetsbare burgers en de daarbij behorende ontwikkelingen niet uit
het oog worden verloren.
De Adviesraad Sociaal Domein vraagt nogmaals dat men goed duidelijk
maakt dat het nieuwe beleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
alle inwoners.
De Adviesraad benadrukt nogmaals dat het meedenken aan de voorkant
als zeer waardevol werd/wordt ervaren en dat hierbij de rol van de
Adviesraad als een meerwaarde wordt ervaren.
De Adviesraad zal de uitvoeringsagenda met veel interesse blijven volgen
en nagaan of het proces gaat beantwoorden aan gestelde doelstellingen
en resultaten
De ASD blijft graag bereid om mee te blijven denken en te adviseren over
de uitvoering van het nieuwe zorg en welzijnsbeleid.

Inmiddels verblijft,
Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein
P. Bastiaansen (voorzitter)

C.Raats. (Secretaris)

