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Betreft:

Gevraagd advies ‘Uitgangspuntennotitie Uitbreiding Wmo (decentralisatie
extramurale begeleiding AWBZ), basis voor de overgangsperiode’, d.d. 6
maart 2012.
Uitgebracht d.d. 4 april 2012 door de Adviesraad WMO Leiden
Hierbij adviseert de Adviesraad WMO Leiden over de ‘Uitgangspuntennotitie Uitbreiding
Wmo (decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ), basis voor de overgangsperiode’,
door het college van B&W vastgesteld voor inspraak op 6 maart 2012.
De Adviesraad vindt dit een heldere notitie en onderschrijft op hoofdlijnen het voorgestelde
plan van aanpak voor het overgangsjaar. De gefaseerde aanpak komt overeen met de lijnen
en visies die de Adviesraad in zijn eerdere adviezen beschreef zoals ‘Nieuw Wmo-beleid’,
van 27 juni 2008, ‘Anders met minder’, van 25 oktober 2010 en het advies over de ‘Sociaal
Maatschappelijke Structuurvisie’, van 13 december 2011.
De Adviesraad wil graag in een vroeg stadium meedenken bij het opstellen van de
gemeentelijke Kadernota over de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo voor de jaren
2014 en verder.
Het advies luidt als volgt:
Bij 1 staan opmerkingen en adviezen met betrekking tot de notitie. Bij punt 2 stipt de Adviesraad
ten aanzien van de overgangsperiode een aantal aandachtspunten aan. Dit vanwege de omvang en
de impact die deze decentralisatie op de Wmo en de betreffende cliëntgroepen kan hebben.
1.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

Opmerkingen en adviezen
De Adviesraad complimenteert de gemeente Leiden met deze uitgangspuntennotitie.
Hiermee wordt de continuïteit van het bieden van ondersteuning aan de cliënt
gewaarborgd.
De Adviesraad is positief over het feit dat tijdens de overgangsperiode de
mogelijkheid blijft om gebruik te maken van een PGB. Dit komt overeen met de lijn
die de gemeente Leiden schetst in de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie, namelijk
wanneer uitgegaan wordt van de eigen kracht van mensen volgens de Adviesraad dit
niet anders kan dan dat het PGB als mogelijkheid tot compensatie in stand blijft.
Bij punt 4.3 wordt genoemd dat het indicatieproces vereenvoudigd wordt door
bijvoorbeeld de indicatie te vervangen door toelatingscriteria waarbij professionals en
aanbieders de ruimte krijgen zelf een (pre)indicatie af te geven. In principe vindt de
Adviesraad dit een goed idee. De raad wil de gemeente er echter op wijzen dat dit
eigenstandig stellen van indicaties of toelatingscriteria tegelijkertijd een valkuil kan
zijn.
Bij uitgangspunt 2 ‘niemand tussen wal en schip’, neemt de Adviesraad aan dat ook bij
spoedgevallen adequaat wordt gehandeld.
Met uitgangspunt 10 laat de gemeente Leiden zien dat ze aan de slag gaat met de
Kanteling. Vanzelfsprekend is de Adviesraad hier blij mee. De gemeente Leiden dient
bij dit punt rekening te houden met het feit dat de huidige bezwaarschriftprocedure
als enige bezwaarmogelijkheid wellicht niet meer volstaat bij een gekantelde
werkwijze. Een vorm van bemiddeling voorafgaand aan de bezwaarschriftmogelijkheid
vinden wij passend.
De Adviesraad ziet als toevoeging uitgangspunt 12: Aandacht voor kwetsbare
mantelzorgers. Zij moeten niet verder belast worden.
De Adviesraad adviseert het college afspraken te maken en voorwaarden te scheppen
hoe het (gemeentelijk) beleid en de uitvoering daarvan gedurende dit overgangsjaar
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1.8
2.
2.1

2.2

2.3
2.4

.e

(en daarna) gemonitord wordt. De ervaringen zullen van belang zijn voor het
opstellen van de Kadernota ingaande 2014.
De Adviesraad vindt dat afstemming in de regio Holland Rijnland waar mogelijk en
wenselijk moet worden nagestreefd.
Aandachtspunten
Cliëntbetrokkenheid. Deze transitie geeft de gemeente een grote taak op het gebied
van kennis over en van de zeer diverse groep cliënten. Cliëntenparticipatie is in deze
taak dan ook essentieel. De Adviesraad merkt op dat bij cliëntenparticipatie het
belang van het zorgvragersperspectief voorop dient te staan.
Indicatiestelling. Een zorgvuldige vraaggestuurde indicatiestelling, waarbij
deskundigheid en onafhankelijkheid van de gemeente van de indicatiesteller is
gewaarborgd, zijn voor de Adviesraad enkele uitgangspunten voor een goede
indicatiestelling.
Arrangementen. De Adviesraad vindt het van belang dat met de cliënt tot een
arrangement gekomen wordt. Hierbij is het belangrijk dat er uitgegaan wordt van een
buurt/wijkgerichte aanpak. Dit maakt laagdrempelige oplossingen mogelijk.
Versterken sociaal netwerk. In de notitie wordt gesproken over hanteren van de
methode 1 gezin 1 plan. De Adviesraad onderschrijft dat een systeemgerichte en
integrale aanpak nodig is wanneer mensen tegen problemen aanlopen. Echter kunnen
meerdere methodieken hiervoor van toepassing zijn, zoals de methode familiezorg en
de POM(Preventieve Ondersteuning van Mantelzorgers) methodiek.

Adviesraad WMO Leiden
4 april 2012
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