Inspraaknotitie tbv de PMA d.d. 06-06-2013
Betreffende:

Subsidieregeling Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2014
Verlenging Regionaal Kompas O-V met één jaar tot 01-01-‘15
Het Regionaal Kompas 2008 t/m 2011 en de bijbehorende subsidieregeling is de afgelopen
jaren al twee keer verlengd, inmiddels tot 01-01-2014.
Nu ligt de vraag voor om dit Kompas én de subsidieregeling opnieuw te verlengen tot 01-012015.
Vanuit de hectiek van ontwikkelingen en de krapte in tijd om nieuw beleid te maken, beleid
gebaseerd op een nieuw (lager) budget, is de voorliggende vraag gerechtvaardigd. Echter: de
opgelegde korting van Rijkswege heeft zijn invloed op het budget van 2014. Dát heeft weer
directe invloed op de omvang en kwaliteit van zorg- en hulpverlening aan de doelgroep die
valt onder de Maatschappelijke Opvang.
In overleg met de zorgaanbieders is geconcludeerd dat er behoefte is aan duidelijke keuzes
van de zijde van de gemeente en werd de ‘kaasschaafmethode’ niet wenselijk geacht. Toch
is die kaasschaafmethode gekozen om toe te passen in 2014, vooruitlopend op een nieuwe
beleidsnota 2015-2018.
Het gevolg is echter dat de financiële beperkingen ook in 2014 al zorgen voor nieuw beleid.
Er zullen diensten verschralen en wellicht verdwijnen. Niet omdat er beleid ontwikkeld is dat
dat wenselijk maakt, maar omdat de middelen niet meer toereikend zijn.
Advies Wmo-raad
Omdat de systematiek voorschrijft dat een subsidieregeling de bevoegdheid van het College
is, is het veranderde beleid, gestuurd door de beperking in middelen, niet onderhevig aan
inspraak en politieke besluitvorming. Wij willen hier hardop uitspreken dat wij behoefte
hebben aan het volgen van de risico’s bij de aanbieders die gefinancierd worden uit het
Regionaal Kompas. Dit met het oog op de gevolgen voor de cliënten en de sociale omgeving.
Een monitoring tijdens het proces en niet achteraf.
Wij vertrouwen op begrip voor ons verzoek bij u, gemeenteraad én het College, en hopen op
een constructie die het mogelijk maakt de effecten van de financiële beperking op de voet te
kunnen volgen.
Wij danken u voor de aandacht

