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Gemeente Delft  

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 78  

2600 ME DELFT 

 

 

Betreft: Advies op H4 inkoopvisie Wmo 

 

 

Delft, 25 oktober 2021 

 

 

Geacht college, beste burgemeester en wethouders, 

 

De ASD Delft spreekt allereerst zijn dank uit voor de verhelderende toelichting op de 

geactualiseerde H4 Inkoopvisie Ondersteuning door beleidsmedewerkers van het H4 

Servicebureau tijdens het voorzittersoverleg H10. 

Na afloop van deze bijeenkomst is in onderling overleg besloten geen gezamenlijk advies uit 

te brengen aan de Colleges in H4-verband. In dit advies gaan wij daarom uit van de situatie 

in Delft en onze ervaringen met de inwoners van Delft. 

 

Graag willen wij u complimenteren met de duidelijk leesbare 'Inkoopvisie Ondersteuning'. 

 

Algemeen: In deze visie wordt vele malen verwezen naar de evaluatie in Delft. Gaarne 

hadden wij ook inzicht willen hebben in deze evaluatie. 

 

Puntsgewijs gaan wij op een aantal onderwerpen in. 

 

Uitgangspunt  

Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente is dat inwoners primair ondersteuning moeten 

krijgen vanuit hun eigen netwerk, hun omgeving en algemene voorzieningen.  

Ook wij zien hier het belang van in maar wij zien ook dat te veel burgers geen eigen netwerk 

en een  omgeving hebben waarop zij kunnen terugvallen. Zij staan alleen in het leven.  

Dit uitgangspunt van de gemeente komt daarom bij hen extra hard aan. Wij vragen 

aandacht voor deze inwoners omdat wij hier ons zorgen over maken. 

 

Inwoner centraal 

Wij vragen ons af of de inwoner wel zo centraal staat als de gemeente stelt. 

Onze indruk is dat inwoners over de geadviseerde ondersteuning en voorzieningen om het 

juiste resultaat te bereiken met de gemeente van mening verschillen. Zij voelen zich nogal 

eens onbegrepen in wat er echt met hen aan de hand is. Bij ons brengt het de vraag met 

zich mee of de gemeente wel over voldoende medische en psychische expertise beschikt om 

de klachten te kunnen beoordelen. 
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Mantelzorger 

Onze aandacht gaat uit naar alle mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. 

Toch vragen wij extra aandacht voor mantelzorgers van mensen met een beginnende 

dementie die nog niet bekend zijn bij de gemeente en het moeilijk hebben. Zij hebben 

(continue) ondersteuning nodig voor hun rouwverwerking en het omgaan met de 

toenemende cognitieve beperkingen van hun naaste. Nog te veel mantelzorgers van 

partners met een beginnende dementie staan er alleen voor en weten de weg naar de 

gemeente, de zorg- en welzijnsorganisaties niet te vinden. 

Een mantelzorg compliment is een aardige geste van de gemeente. Van respijtzorg kunnen 

met name mensen met dementie niet altijd gebruik maken. Wij adviseren de gemeente 

samen met haar partners naar oplossingen te zoeken. 

 

Informele en formele ondersteuning 

Wij lezen dat de gemeente ook als haar taak ziet de informele en formele ondersteuning met 

elkaar te verbinden, onder meer door meer ruimte te geven aan de deskundigheid van de 

professionals om samen met de inwoner tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te 

komen.  

Wij betreuren het echter dat de door Delft voor Elkaar georganiseerde waardevolle 

bijeenkomsten om vrijwilligers en zorgprofessionals met elkaar te verbinden gestopt zijn. 

Wij vragen de gemeente deze bijeenkomsten weer mogelijk te maken. 

 

Sturen op resultaat  

De gemeente stuurt in haar transformatie naar zelfredzaamheid en naar lichte vormen van 

ondersteuning.  

Dit kan niet gelden voor inwoners met progressieve lichamelijke en psychische beperkingen.  

Wij zijn van mening dat de gemeente primair moet sturen op kwaliteit van leven en waar 

mogelijk op zelfredzaamheid. 

 

Tot slot pleiten wij ervoor dat u speciaal aandacht schenkt aan inwoners die niet in staat zijn 

tot voldoende zelfredzaamheid en niet goed kunnen meedoen in de samenleving. 

 

Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter ASD Delft 

 

 

 

 


