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Betreft: Advies ”MPB 2014-2017”

Geacht College,

Wij ontvingen van u de concept MPB op 28 augustus ter advisering. Als gevolg van aansluitende
vakanties vroeg onze advisering meer tijd dan te doen gebruikelijk. Hierbij hebben wij ons
voornamelijk gericht op de programma’s 5 ( Jeugd en Onderwijs) en 7 ((zorg en Welzijn).
Ondanks dat wij over het merendeel van de opgenomen items reeds in een eerder stadium advies
hebben uitgebracht op basis van de betreffende nota’s, willen wij toch een aantal items uit de
MPB benoemen.

Nota van aanbieding:
• Pt. 39/90: U geeft aan in deze MPB niet te anticiperen op mogelijke negatieve effecten van de
decentralisatie van de drie sociale wetten (3D’s). Hiermee loopt u met deze MPB vooruit op de
besluitvorming met betrekking tot de verschillende onderdelen van deze decentralisatie.
Hoofdstuk 2.1. Programma 7: Zorg en Welzijn:
• In het programma 7 heeft u de Beleidsparticipatie thermometer 2012 opgenomen. Het is de
adviesraad niet duidelijk wat de betekenis is van deze thermometer in deze nota. In het
verlengde hiervan is ook niet duidelijk welke conclusies u hieraan verbindt.
•

(pag. 120) u geeft aan dat u zich met dit programma (7 Zorg en Welzijn) richt op
maatschappelijke participatie die u o.m. wilt bereiken d.m.v. het faciliteren van de integratie
van allochtonen. Wij vragen ons af of het huidige netwerk effectief bijdraagt aan deze
doelstelling. Ook de VWI-raad heeft in haar ongevraagde advies d.d. 1 juli jl. aandacht voor dit
onderwerp gevraagd.

•

(Pag. 123) Zoals ook al eerder in het betreffende advies is aangegeven m.b.t. Welzijn,
Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, bestaat er een spanning tussen het bezuinigen op Welzijn en
de vraag naar zorg. Welzijn kan immers preventief werken bij de vraag naar zorg.
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•

(pag. 127) U geeft aan dat de cliëntondersteuning wordt vernieuwd waarbij MEE per 2015
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zal gaan functioneren. In dezelfde alinea
geeft u aan dat begin 2014, door middel van een raadsopdracht, ondermeer aandacht zal
worden besteed aan de positie van MEE. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak.

•

pag. 132) Voor de dagopvang/dagverzorging van ouderen was € 40.000,- beschikbaar.
Activiteiten zijn nog niet gestart, reden om dit bedrag te schrappen. Deze activiteit vindt
thans plaats onder financiering van de AWBZ. Met de decentralisatie zal ook deze activiteit
ten laste van de gemeente komen, alle reden dus om niet tot bezuiniging over te gaan.

•

(pag. 133) op de “Stelpost WMO” wordt nog een derde, € 100.000,-, bezuinigd. Kan ook
met het resterende bedrag nog worden voldaan aan de noodzakelijke kwaliteitsvereisten van
“Het Gesprek”?

Naast bovengenoemde adviespunten hebben wij ook nog een aantal vragen over de MPB.
Deze vragen zijn opgenomen in bijlage 1.
Graag zijn wij bereid om desgevraagd een nadere toelichting te geven op ons advies.

Met vriendelijke groeten,

J.H.J. Schreuder
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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Bijlage 1 Vragen m.b.t. de MPB 2014-2017

Nota van aanbieding:
• Pt. 64: De baliefunctie in Het portaal wordt opgeheven…….. Is de baliefunctie hiermee
opgeheven of is/wordt deze functie in het gemeentehuis ondergebracht?
Hoofdstuk 2.1. Programma 7: Zorg en Welzijn:
• (Pag.133) WMO voorzieningen: ….In afwachting van meer duidelijkheid van het Rijk over de
decentralisatie van AWBZ-taken en verkleining van de doelgroep voor huishoudelijke
verzorging zijn in deze MBP zowel de budgetten voor als de bezuinigingen op de WMO
structureel opgenomen…. Het is de adviesraad niet duidelijk wat met deze zin wordt
bedoeld.
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