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Reactie op de Kadernota lnnovatie Sociaal domein, deel I

Geachte heer Duymaer,

Op 25 april2014 heeft uw raad aan ons college een reactie gestuurd op de

Kadernota lnnovatie Sociaal Domein, deel l.
Met u is destijds afgesproken om niet separaat op deze reactie een
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reactie op het advies van de WMO-raad over deel I en ll.

Nu de Kadernota deel ll is door geschoven naar begin volgend jaar wordt
wel een reactie verwacht op het advies over deel l.

Geconstateerd wordt dat sinds het uitbrengen van dit advies er binnen het

sociaal domein veel is gebeurt, waardoor zaken inmiddels zijn achterhaald
en vragen alziin beantwoord.

Om die reden zullen wij nog op een beperkt aantal door u gesignaleerde
zaken ingaan.

U constateert dat het nog niet helder is of de compensatieplicht bU WMO
verplicht wordt gesteld.
Uit de inmiddels aangenomen en gepubliceerde wet WMO blijkt dat de
compensatieplicht niet helemaal uit de wet verdwenen is, maar wel minder
stellig is geformuleerd, namelijk: "de gemeente dient vanaf 2015 een
maatwerkvoorziening te verStrekken "ter cOmpensatie" Van de beperkingen
die iemand ondervindt bij deelneming aan de samenleving voor zovet et
geen andere oplossingen voorliggen.

wij zijn blij dat u onze visie deelt dat van burgers die tijdelijk dan wel
blijvend ondersteuning krijgen naar redelijkheid een bijdrage aan de
maatschappij gevraagd kan worden.

Ten aanzien van de inrichting van de toegang tot ondersteuning stelt u een

aantal voonrvaarden.
Naar onze mening is bij de verdere uitwerking en inrichting van de toegang
zoals dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden
tegemoetgekomen aan deze voorwaarden.
Het Sociaal Team is inmiddels ingericht en operationeel.



U heeft hier al uitgebreid uw advies over uitgebracht bij de nota
Toegankelijke hulp en zorg voor jong en oud in Delft.
Over de voortgang met betrekking tot Gezond en Wel is uw raad periodiek
geïnformeerd in uw reguliere maandelijkse vergadering. Binnenkort worden

nieuwe afspraken gemaakt met de hierbij betrokken partners voor de
periode van 2 jaar.

Voorts vraagt u aandacht voor de kwaliteit van zorg. Oneigenlijke taken
moeten geen onderdeel worden van daarvoor niet gekwalificeerde zorg.
Onze reactie hierop is de volgende. De gemeente moet de nieuwe taken
met minder geld doen. Om dat te realiseren moet de organisatie van
toegang, ondersteuning en zorg op een efficiëntere en meer integrale
manier plaatsvinden.
Met de inrichting van de Toegang zoals wij die voor ogen hebben menen wij

hierop een antwoord gevonden te hebben. Enkelvoudige vragen die op de
vindplaatsen in de wijk snel opgelost worden. Meer complexe vragen die in
de toegang door een medewerker van het WMOteam worden opgepakt'
Dit zijn professionals van onze partners met een grote mate van
deskundigheid en werkervaring op verschillende terreinen van zorg. En een

Sociaal ïeam waar voor de complexe multi-problematiek door ervaren
coaches ondersteunings- plannen worden opgesteld.

Over dagbesteding heeft u naast de hier gemaakt opmerkingen ook op 28
augustus 2014 nog een ongevraagd advies aan ons college uitgebracht.
Op beide reacties zullen wij hier ingaan.
Terecht merkt u in uw advies over dagbesteding op, dat er mogeluk een

nieuw schot kan ontstaan tussen dagbesteding voor cliënten in de Wet
langdurige zorg (Wlz) en in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Hierin ligt uiteraard primair een verantwoordelijkheid bij de betreffende
zorgaanbieder in de keuze die deze maakt. Wij zien echter ook onze
verantwoordelijkheid in het (proberen te) voorkomen van ongewenste
neveneffecten van de splitsing van AWBZ in Wmo, Wlz (en Zvw).Om die
reden hebben wij dit als onderdeel opgenomen in de intentieovereenkomst
die de H4 gemeenten (Rijswijk, Westland, Midden-Delfland en Delft) met
zorgverzeketaar DSW hebben gesloten. ln ons overleg met DSW komt dit
uitvoerig aan de orde.

Ten aanzien van innovatie geeft u aan meer voorstander te zijn het reeds
bestaande en hetgeen goed functioneert te behouden in plaats van nieuwe
voorzieningen te ontwikkelen.
Wij zijn met u van mening dat innovatie alleen zin heeft als de bestaande
situatie door efficiency, vernieuwing en modernisering verbetert en voor de
burger nog meer maatwerk oplevert. We zien innovatie als middel om te
komen tot een efficiëntere en meer integrale zorgverlening. De raad heeft
onlangs een motie aangenomen, die het college opdraagt om nieuwe
aanbieders toe te laten.

U adviseert het college om de burger goed te informeren over alle
veranderingen en vernieuwingen en hem/haar ook actief te betrekken bij de
hervormingen in het sociaal domein.
Over de communicatie met de stad en de burger kunnen we U aangeven dat
onze afdeling communicatie daar een passend antwoord op formuleert
volgens de formule van Keerpunt.nu..
Daarnaast wordt herhaaldelijk op verzoek van uiteenlopende organisaties in

de stad door medewerkers van de gemeente in groepsbijeenkomsten tekst
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en uitleg te geven over alle wijzigingen en de gevolgen daarvan. Dit wordt
aan beide kanten positief ervaren.

Ook de betrokkenheid, het meedenken en adviseren van organen als de
WMO-raad, SW-raad en WSW-panel spelen bij deze ontwikkelingen een
belangrijke rol en zijn van grote waarde.
Om die reden hebben wij bij uw raad ook een adviesaanvraag ingediend om

te komen tot een Participatieraad voor het gehele Sociale Domein.
Uw advies hierover hebben wij inmiddels ontvangen.

Wij vertrouwen er op met deze brief voldoende op uw adviezen en
gemaakte opmerkingen te zijn ingegaan.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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