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Bijlage Geachte heer Ter Braak,

Hartelijk dank voor het advies dat u heeft gegeven over de H4 inkoopvisie 
Wmo. Inmiddels kunnen we u laten weten dat de gemeente Pijnacker-
Nootdorp zich bij het H4 samenwerkingsverband voegt. Hiermee wordt de 
inkoopvisie een H5 inkoopvisie. Gelet op de samenwerking die vanuit onze 
regio al is met Pijnacker-Nootdorp op het gebied van Beschermd wonen en 
Maatschappelijk opvang, zien wij dit als een positieve ontwikkeling.

U geeft aan dat u de evaluatie over het resultaatgericht werken niet heeft 
ontvangen. Dat verbaast ons omdat dit stuk op 14 januari 2021 naar u is 
verzonden. Het stuk zal u nogmaals worden toegestuurd.

We zullen nu ingaan op uw advies.

Uitgangspunt eigen netwerk en algemene voorzieningen
U geeft aan dat te veel burgers geen eigen netwerk en een omgeving 
hebben waarop zij kunnen terugvallen en dat dit uitgangspunt hen extra 
hard treft. Bedoeling van de inkoopvisie is niet om te zeggen tegen de 
inwoner “zoek het maar uit”. Met dit uitgangspunt zeggen we tegen 
aanbieder: help onze kwetsbare inwoners met het opbouwen van een 
netwerk, help hen de stap te maken naar voorzieningen die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Zodat deze inwoners niet enkel afhankelijk zijn van 
professionele ondersteuners, maar ook voor een deel kunnen terugvallen 
op mensen in hun omgeving en zich ook deel uit voelen maken van die 
omgeving. 

Inwoner centraal
Uw indruk is dat inwoners over de geadviseerde ondersteuning en 
voorzieningen om het juiste resultaat te bereiken met de gemeente van 
mening verschillen. Dat er verschil van inzicht en mening is, is uiteraard 
mogelijk. Uw suggestie dat bij Delft Support onvoldoende kennis en 
expertise beschikbaar is, bestrijden wij. Als u concrete casussen heeft 
waarover twijfels zijn over de juistheid van de geboden oplossing, neem dan  
daarover apart met ons contact op, om deze te bespreken.
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Mantelzorger
U vraagt in uw advies specifiek aandacht voor de mantelzorgers van 
inwoners met beginnende dementie. Te veel van deze mantelzorgers 
zouden er alleen voor staan en de weg naar de juiste voorzieningen niet 
vinden. Wij denken dat u daar voor een deel gelijk in heeft. Er zijn via Delft 
voor Elkaar lotgenootgroepen, ook voor mantelzorgers. Alzheimer DWO is 
ook zeer actief in het ondersteunen van inwoners met dementie en hun 
mantelzorgers. Maar het kan altijd beter. We werken daarom ook met 
zorgverzekeraar DSW  samen om tot een integrale sociale benadering van 
dementie te komen waarbij de casemanager een brede coördinerende rol 
heeft.

Informele en formele ondersteuning
U betreurt het dat de door Delft voor Elkaar georganiseerde waardevolle 
bijeenkomsten om vrijwilligers en zorgprofessionals met elkaar te verbinden 
gestopt zijn.
Het is ons niet bekend waarom deze bijeenkomsten zijn gestopt. Zoals u 
weet zijn wij genoodzaakt om te bezuinigen op het budget van Delft voor 
Elkaar. Zij zijn nu bezig om daar invulling aan te geven en wij zijn daarover 
met hen in gesprek. De uitgangspunten van de inkoopvisie nemen wij 
daarin mee. Het is echter evident dat zij niet alles kunnen blijven doen voor 
minder geld. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Sturen op resultaat
U geeft in uw advies aan dat inwoners met progressieve lichamelijke en/of 
psychische beperkingen niet gebaat zijn bij het sturen op zelfredzaamheid 
of lichte vormen van ondersteuning. 
Wij gaan uit van ondersteuning op maat. Daarbij onderkennen we dat een 
deel van de inwoners die ondersteuning nodig heeft, altijd gebruik zullen 
maken van maatwerkvoorzieningen. En als het om progressieve 
aandoeningen gaat zal die ondersteuning steeds zwaarder worden. Er is 
ook een groep die wel ontwikkeling kan doormaken en we willen bij de 
aanbieders erop sturen dat zij deze inwoners ondersteunen bij het 
(opnieuw) verkrijgen van die zelfredzaamheid. 

In uw slotzin pleit u ervoor dat wij speciaal aandacht schenken aan 
inwoners die niet in staat zijn tot voldoende zelfredzaamheid en niet goed 
kunnen meedoen in de samenleving.
Wij zien dit als de essentie van de Wmo en onderstrepen dit van harte.

Wij danken u nogmaals voor uw advies en hopen dat onze reactie u meer 
duidelijkheid geeft.
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 

  

 

  


	409375b7-936d-486d-b8cf-0f369563b2f6_0a5f7397fb7c064d: M. Berger
	409375b7-936d-486d-b8cf-0f369563b2f6_621dd95624bfd393: Loco-secretaris
		2021-11-03T10:22:57+0100
	Client IP: 84.241.200.91, Transaction ID: i8KbqhaQlaCKpGvJGmW3YEAWYRk=
	ValidSign
	E-SIGNED by mberger@delft.nl, ID: Signer2


	5a54e207-7286-4403-a655-233e9438d7f2_645a4ad8079dcd0e: S. Brandligt
	5a54e207-7286-4403-a655-233e9438d7f2_546f95ece072d59f: Loco-burgemeester
		2021-11-02T15:32:43+0100
	Client IP: 145.32.99.227, Transaction ID: i8KbqhaQlaCKpGvJGmW3YEAWYRk=
	ValidSign
	E-SIGNED by sbrandligt@delft.nl, ID: Signer1




