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Delft, 28 augustus 2014
Betreft: Ongevraagd advies dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten

Geacht college,
Hierbij treft u een ongevraagd advies aan van de WMO-raad over bovengenoemd onderwerp.
In contacten met de gemeente over de dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten bleek dat de gemeente de
mening is toegedaan dat ALLE dagbesteding met ingang van 2015 onder de WMO gaat vallen. De WMO-raad
wijst u erop dat dit niet juist is.
De brief over de inkoop, die de WMO-raad 18-7-2014 van het college ontving voor advies, werpt licht op de bron
van deze gemeentelijke opvatting. In de brief wordt in het begin van Hoofdstuk gesproken over “Extramurale
AWBZ-functies Begeleiding, Kortdurend Verblijf..”. De kern zit in het epitheton “extramuraal”. Mensen die een
Intramurale indicatie hebben wonen in een instelling (24-uurs zorg); mensen die een extramurale indicatie hebben
wonen zelfstandig of thuis.
De EXTRAMURALE begeleiding en Kortdurend Verblijf worden overgeheveld naar de WMO.
De functie Begeleiding komt echter ook voor bij de Intramurale zorg. Deze functie kent twee componenten:
Individuele begeleiding en Begeleiding Groep. De laatste in de wandeling aangeduid met Dagbesteding.
Kortdurend Verblijf omvat vooral Logeren en dat is altijd een voorziening voor mensen die thuis wonen (dus
extramuraal).
Dit onderscheid is bepaald niet alleen van semantische aard; het heeft juist een sterke inhoudelijke kant.
Dagbesteding voor mensen die daarvoor geïndiceerd zijn vindt al decennia lang plaats in regionale centra waar
alle niveaus vertegenwoordigd zijn: sommigen kunnen meewerken bij de repro-dienst of fietsenwerkplaats of
schilderen, anderen brengen koffie rond of hebben bij iedere activiteit hulp nodig. Dit geeft een waardevolle
gemeenschap waarin alle categorieën tot hun recht kunnen komen. En waar ook de begeleidsters/begeleiders
met plezier en toewijding werken.
De WMO-raad adviseert u met klem deze eenheid in stand te laten. Het verwijderen van schotten tussen
verschillende beleidsterreinen mag niet leiden tot het plaatsen van nieuwe schotten binnen bestaande
voorzieningen. Daarbij moet tevens in het oog worden gehouden dat het eventueel wegvallen van de WMO-groep
bij de huidige locaties, ook een negatieve weerslag heeft op de financiële positie daarvan, waardoor de
dagbesteding voor de AWBZ-groep niet of niet zonder meer gecontinueerd kan worden.
Het gaat per locatie om een substantieel aantal cliënten. Om goed inzicht te krijgen in het gesignaleerde
probleem, adviseren we u contact op te nemen met Ipse de Bruggen.
Graag zijn wij bereid tot nadere toelichting op dit ongevraagde advies.
Namens de WMO-raad,

A.J. Duymaer van Twist, voorzitter
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