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Apeldoorn, 24 november 2010
Referte: overbruggingsmaatregelen AWBZ voor 2011

Adviesraad Wmo

Geacht college,
Als Adviesraad Wmo, verder te noemen adviesraad, betreuren wij het dat U zich voor 2011 helaas
weer genoodzaakt ziet om met een aantal overbruggingsmaatregelen te komen. De ontwikkelingen
met betrekking tot de kerntakendiscussie zijn helaas zodanig dat het nog niet mogelijk is nieuw beleid
op te starten. Hierdoor kunnen mensen die vanaf 2008 door de wijzigingen in de AWBZ getroffen
zijn, vooralsnog niet rekenen op structurele maatregelen.
Dit is bijzonder jammer omdat wij vrezen dat kwetsbare groepen ondersteuning in de begeleiding
missen ondanks de voorgestelde overbruggingsmaatregelen.
Wij willen U attenderen op twee doelgroepen waarmee bij de maatregelen voor 2011 onvoldoende
rekening is gehouden.
Ten eerste: de nieuwe mensen die door de veranderingen in de AWBZ niet meer in aanmerking komen
voor een indicatie, en waar nu nog geen adequate vervangende ondersteuning voor gerealiseerd is. Er
is ons aangegeven dat er nauwelijks nieuwe aanmeldingen komen. Hierbij vragen wij ons af wie deze
groep signaleert, hoe deze mensen kunnen weten waar ze eventueel ondersteuning kunnen krijgen en
onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen? Verder is bekend dat de gevolgen van de veranderingen
pas op de langere termijn zichtbaar worden. De opvang binnen het eigen netwerk zal op termijn door
overbelasting niet bestendig zijn.
Onbekendheid bedekt eventuele behoefte.
Ten tweede: de mensen met psychische problemen. In de overbruggingsmaatregelen is voor deze
groep 100.000 euro gereserveerd. Dit is volgens ons niet genoeg (in 2009 was dit nog ruim 700.000
euro en in 2010 was dit 375.000 euro). Het gaat hier om zieke mensen die moeilijk of niet passen in de
welzijnsarrangementen van de woonservicecentra. Uit de AWBZ-monitor komen zij naar voren als
een van de kwetsbaarste groepen en ook HH&M adviseert met klem om deze doelgroep vooral te
bedienen met de AWBZ-compensatiegelden. Wij adviseren U dringend om voor deze doelgroep in de
overbruggingsmaategelen 2011 hetzelfde budget als in 2010 te reserveren (mede ook gelet op de
financiële consequenties van de voorgaande alinea).
Daarnaast is het wenselijk dat er in 2011 voor gezorgd wordt dat er speciale welzijnsarrangementen
worden ontwikkeld die voor deze groep toegankelijk zijn. Dit in gezamenlijk overleg met de
zorgaanbieders
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Twee specifieke overbruggingsvoorstellen roepen bij ons de volgende vragen op.
Wat is de reden dat binnen dit overbruggingsvoorstel een organisatie (Present) die informele zorg
biedt, een speciale positie inneemt? Het lijkt dat hiermee een voorschot wordt genomen op de gekozen
optie B binnen het thema “informele zorg” in de nog nader door de Gemeenteraad vast te stellen Nota
“Iedereen doet mee” (nu nog louter meningvormend). Het verbaast ons ook dat de voorgenomen
bezuiniging op subsidies (25%) kennelijk niet voor deze organisatie geldt.
Wellicht ligt er ruimte binnen de geagendeerde kaderstelling van De Kap om de nu geboden diensten
na evaluatie te herzien en een extra coördinator te financieren binnen het aan de kaderstelling
gekoppelde budget.
Bij het uitwerken van de begroting voor optie twee (“Iedereen doet mee”) lezen we dat een voorstel
gedaan zal worden voor een taakstellend budget voor de individuele maatregelen. Inmiddels hebben
wij begrepen dat het budget taakstellend is ten aanzien van het realiseren van de bezuinigingen en niet
ten aanzien van het opvangnet.
Wij hebben in ons advies over de nota “Participeren in de Civil Society “gepleit voor het gebruik van
het AWBZ-compensatiegeld (dat de gemeente vanuit Den Haag ontvangt) voor de getroffen
doelgroepen.
Dit eerdere advies blijft overeind; ook na dit voorstel inzake de overbruggingsmaatregelen.

Met vriendelijke groeten,

Mevr. M. Heij, vice-voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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