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Geacht College, 

Middels deze brief maakt ondergetekende graag gebruik om te reageren op uw uitvoeringsdocument 
'transitie Sociaal Domein'. 

Allereerst wil ik u complimenteren met de gezamenlijke aanpak van de vier gemeentes met daarin de 
ambitie om te komen tot een doelmatige en efficiënte inrichting van het sociaal domein. 
De opzet om de diverse gemeentelijke loketten te integreren tot één loket per gemeente 
gecombineerd met één gezamenlijk kennis- en adviescentrum voor de vier gemeenten spreekt 
bijzonder aan. 

Inzet regiobudget 
Een kanttekening kan geplaatst worden bij de inzet van het regiobudget. In het uitvoeringsdocument 
wordt nu gesproken over een lokaal in te zetten budget. Dit zogenoemde 'couleur locale' creëert 
onduidelijkheid en ruis voor de klant. Gezien de gezamenlijke aanbesteding zou het in de lijn liggen 
om tevens op het gebied van budget te komen tot een eenduidige regionale inzet van gelden. 
Praktisch zou dit betekenen dat wanneer de klant een dienst aanvraagt in de gemeente Den Helder 
dezelfde toekenning ontvangt als bij de andere samenwerkende gemeenten. 

Wijkteam 
Onvoldoende duidelijk is de rol van het nieuwe wijkteam. In het concept wordt beoogt dat bij iedere 
ondersteuningsvraag of aanvraag voor een dienst de klant dit via het wijkteam moet doen. Dit 
concept werkt vertragend voor de klant en werkt een hoge mate van bureaucratie in de hand. 
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Het idee van 'high trust, high penalty' zou in de totale integrale werkwijze moeten worden vertaald. 
In de voorgestelde transitie zou het duidelijker zijn om de rol van de klant en de aanbieder in de 
eerste lijn te zetten (intake en uitvoering), en de gemeente in de rol als regiehouder (controller en 
financier). Onnodige tussenstappen en dubbel werk voor zowel de klant, aanbieder en ambtenaar 
wordt hiermee voorkomen. 

Splitsing kortdurende en langdurige zorg 
Gepleit wordt voor een splitsing tussen de kortdurende en langdurige interventie, service en zorg. 
Bij kortdurende zorg, service en dienstverlening (tot 6 maanden ) wordt een hogere doelmatigheid 
behaald zonder tussenkomst van een wijkteam en / of kenniscentrum. De klant vraagt, de 
aanbieder van voorkeur kijkt op welke wijze de klant ondersteund kan worden en de gemeente 
faciliteert de aanbieder binnen de afgesproken kaders. 
Indien er sprake is van langdurige interventie, service en zorg is de vraag complex. Een dergelijke 
vraag, vraagt om tussenkomst en methodiek. Dit verloopt via het wijkteam middels het 
keukentafelgesprek eventueel in combinatie met het kennis- en adviescentrum. 

RAI-score methodiek 
Het onderzoek van de klant kan middels de RAI-score methodiek. 
Het RAI instrument is multifunctioneel, objectief en kan ingezet worden door alle aanbieders. 
Tevens ondersteunt de RAI in de invulling van de rol van de mantelzorger. Uitgaande van de visie 
waarbij de klant in zijn eigen kracht wordt gezet, ligt binnen de RAI de regie bij de klant. 
Door gezamenlijk gebruik te maken van de RAI kan de gemeente monitoren daar waar het huidige 
model uitgaat van uitvoeren. 

Preventie binnen de WMO 
In het verlengde daarvan ligt bij het uitvoeringsdocument de nadruk op interventie en te weinig op 
preventie binnen de WMO, met name daar waar het gaat om het ondersteunen van vrijwilligers. 
Een advies is om in de uitvoering van de ondersteuningsvraag de rol van de vrijwilliger te erkennen 
en maximaal in te zetten. De aanbieder maakt de koppeling tussen de klant, de ondersteuningsvraag, 
de professional en de vrijwilliger. 

Aanbesteding 
In de transitie wordt niet terug gekomen op welke wijze de aanbesteding en de inzet van budget 
plaatsvindt. Om te komen tot een nieuwe gezonde en financieel haalbare werkwijze vraagt juist dit 
onderdeel verdieping, uitwerking en kadering. Werken naar een integraal wijkgericht 
populatiebudget zou passen in deze zienswijze. Om dit bereiken zou als pilot het budget van de ZVW 
en de WMO ingezet kunnen worden, afgestemd op de populatie per wijk, bijvoorbeeld in de wijk 
'binnen de Linie'. 

Wijkscan 
Het project 'samen naar beter' waarbij de huisarts, Stichting Geriant, de Wering, de Omring, ZONH 
en Vrijwaard gezamenlijk optrekken is nu al op onderdelen succesvol. Een verdere uitrol naar jeugd 
en gezin, gemeente en zorgkantoor versterkt de ketensamenwerking. 
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Deze samenwerking heeft bewezen dat de klant maar ook de aanbieder goed in beeld is en 
voorzieningen toegankelijk en vindbaar zijn. De beoogde wijkscan zou op een andere wijze opgezet 
kunnen worden, meer in overleg met de aanbieder op basis van de reeds aanwezige kennis en 
informatie over de wijk en de klant. 

Huisvesting senioren 
Er is aandacht nodig om de toekomstige groei van senioren middels huisvesting voldoende op te 
kunnen vangen, dit mede in het licht van de verdwijnende verzorgingshuisfunctie. Ondersteunend 
aan deze groei is een optimale doorstroming op de woningmarkt en senioren te stimuleren naar 
passende huisvesting. 

Ondergetekende ziet graag uw reactie tegemoet, met name of de genoemde adviezen een bijdrage 
leveren aan de verdece ontwikkeling en uitvoering van de transitie. 

Met vriendeWke groet, 

„oert Veenstra MA 
Raad van Bestuur 
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