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Betreft : Advies Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 regio Midden-Limburg Oost: Klaar voor
de start

Geacht college,
Hierbij ontvangt u het advies van de Wmo-raad ten aanzien van het Beleidsplan Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 regio Midden-Limburg Oost; Klaar voor de start:
Omdat het beleidsdocument door de landelijke stelselherzieningen nog met onzekerheid omgeven is, zal ons
advies daarin meebewegen. Op momenten dat er andere keuzes en ontwikkelingen plaats vinden zal de Wmoraad daar dan ook op reageren, dus dit advies is een momentopname. Omdat de Wmo-raad de ogen en oren
van de samenleving zijn willen we ook signalen van de burgers in ons advies opnemen.
- We stellen het op prijs dat onze gemeente de herzieningen geleidelijk gaat invoeren, zodat overhaaste keuzes
tot het minimum beperkt blijven.
- Het moeizame verloop van het proces om te komen tot BMV-2's. Met in achtneming van het gestelde op blz.
13 2.4. van het Beleidsplan Wmo 2015. Het is duidelijk dat het eenvoudiger, dus goedkoper moet.
Advies: Evalueer de gedane aanpak en tracht met nieuwe aanpak resultaat te bereiken.
- De breed gedragen actie voor het behoud van zwemgelegenheid in Roerdalen. Hele groepen zwemmers
zullen afvallen. Geen acties zijn ontstaan tegen mogelijke sluiting van matig bezette sporthallen. Er zijn
verdeelde reacties op het geamendeerde besluit inzake het accommodatiebeleid, het evenwicht is eruit.
Advies: Heroverweeg de sluiting van het Apollobad totdat er in Roerdalen een alternatief gevonden is voor het
behoud van zwemgelegenheid.
- Het aanspreken op de mantelzorg moet wel een vrijwillige keuze blijven. Het ontwikkelen van een
mantelzorgpas kan hierbij voor een goede prikkel zorgen.
- Ten aanzien van de toegangscriteria, let erop dat alle burgers bereikt kunnen worden, ook die burger die niets
vraagt maar wel hulp nodig heeft.
Advies: Goede afspraken betreffende beleid en samenwerking richting bemoeizorg zal nodig zijn.
- De inloopfunctie GGz, de gemeente moet een inloopfunctie bieden, de Wmo-raad adviseert om hierin goed
te sturen zodat GGz-cliënten, gezien de kwetsbaarheid van degene die van deze voorziening gebruik maken,
elkaar laagdrempelig kunnen blijven ontmoeten. Ook wil de Wmo-raad een terugkoppeling hoe dit gaat
verlopen.
- Algemene voorzieningen gaan voor individuele voorzieningen, hierin ziet de Wmo-raad wel kansen, als de
algemene voorzieningen goed toegankelijk en herkenbaar zijn en zonder een “drempel” bezocht kunnen
worden. Als deze verordening klaar is wil de Wmo-raad hier graag een advies over afgeven.
- Er loopt een traject; nieuwe aanbesteding Openbaar Vervoer, gelijktijdig loopt in de regio Noord en MiddenLimburg een traject voor gezamenlijke inkoop doelgroepenvervoer, het is goed dat er gekozen is om tot 01-01-

2017 het vervoer in te kopen zoals het nu geregeld is. Als Wmo-raad willen we inzage in de plannen zoals ze nu
gemaakt worden.
- Als de stellingname, waarin het beschermd wonen wel onderdeel wordt van de Wmo, doorgaat, dan zal Venlo
als centrumgemeente hier een grote (financiële) invloed op krijgen. Wij steunen de gemeente om zelf een
alternatief plan van aanpak op te stellen.
Advies: Roerdalen moet actief en structureel betrokken zijn in het overleg met de centrumgemeente.
- Contact met huisartsen, wij adviseren het landelijke advies van de huisartsen over te nemen. Daarnaast is een
goede samenwerking met de plaatselijke huisartsen van belang.
- Als cliëntbesprekingen (de vroegere hometeams) plaatsvinden is het belangrijk dat een generalist of de
wijkverpleegkundige de gesprekken voert, ieder moet zijn/haar eigen verantwoordelijkheid (h)erkennen, zodat
de cliënt niet tussen wal en schip valt.
Advies: Bij specialistische zorg de specialist betrekken vanaf het begin.
- Subsidies, Werkgroep muziekeducatie: Onze waarneming is dat mede door de initiërende aanpak van de
gemeente deuren in scholen verder zijn opengegaan. Dat ging in het verleden moeizamer. Goed lopende
projecten zijn ten voorbeeld gesteld. Het proces begint positief op gang te komen.
Advies: ga versterkt door op de ingeslagen weg.
- Aannamebeleid "Wmo-ambtenaren". We hebben gezien dat ambtenaren zijn aangenomen met ruime
ervaring in de zorg. Door de overgang van taken op Wmo-gebied zal er wellicht nog meer uitbreiding nodig zijn.
In de contacten met het "front" werkt die zorgachtergrond vertrouwenwekkend.
Advies: houd bij het aannamebeleid rekening met een ervaren zorgachtergrond.
- Communicatie over de Wmo 2015. Ervaring bij een zeer recente presentatie door gemeente in Herkenbosch.
Ruim 60 aanwezigen is succesvol te noemen. Er was een goede interactie. Presentatie door ambtenaren vanuit
hun werk in front- en backoffice was onomwonden en duidelijk.
Advies: Ga door op deze wijze in alle dorpen. Zoek verenigingen of groepen die volle zaaltjes weten te trekken.
Het is een pré dat ambtenaren die vanuit de Zorg zijn ingestroomd de presentatie mee verzorgen. Schroom
niet het publiek dat te laten weten. Het verlaagt drempels en die zorgervaring wordt op prijs gesteld.
Aanwezigheid van de portefeuillehouder wordt op prijs gesteld.
Verder heeft de Wmo-raad het rapport; Betrokken, dichtbij en niet alleen, van Pieter van Geel gelezen. Hierin
staat o.a. dat de beheerskosten van de gemeenten sterk stijgen. De Wmo-raad wil graag weten of de
beheerskosten in Roerdalen sterk gestegen zijn.
Advies: Ga hier zorgvuldig mee om, want het heeft indirect ook gevolgen voor de kosten van de transitie.
De Wmo-raad adviseert positief over het Beleidsplan met inachtneming van bovenstaande opmerkingen. Er is
tevredenheid over de informatie die we krijgen en we merken dat de gemeente zorgvuldig is in de aanpak van
de drie decentralisaties.

Hoogachtend,

Ing. P.W. Moors, voorzitter

