Weert, 30 mei 2022

Onderwerp

:

Advies inzake Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026

Geachte leden van de Participatieraad,
Op 9 mei 2022 heeft u het college een brief gestuurd met daarin uw advies inzake de
aan u voorgelegde Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026. Allereerst wil ik u hartelijk
danken voor uw uitgebreide inhoudelijke reactie op deze regionale visie. Graag wil ik
puntsgewijs reageren op de vragen en aandachtspunten die u in uw advies naar voren
brengt.
•

Het volgen van realisatie van de Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020
was lastig. De beperkt beschikbare kwantitatieve informatie betrof met
name transformatie-inspanningen zoals gerealiseerde BW/BT plekken met de
constatering dat er geen wachtlijsten zijn geweest. Waar de PR ook gegevens en
inzicht in zoekt zijn gekwantificeerde ervaringen en belevingen vanuit de
cliënten. Wanneer verwacht de gemeente Weert dat de regionale monitor meer
inzicht biedt in clientbeoordelingen en waarderingen?
De regionale monitor is per 1-1-2022 gestart en nog volop in ontwikkeling. In de
loop van dit jaar verwachten we steeds betrouwbaardere cijfers te krijgen. De
rapportages die wij van de MGR ontvangen zullen we ook met u bespreken. In de
tweede helft van 2022 gaan we aan de slag met een aanpassing van het lokale
Wmo Cliëntervaringsonderzoek. Hiermee worden dan ook de cliëntbeoordelingen
en waarderingen van inwoners met een indicatie voor Beschermd Wonen of
Maatschappelijke Opvang meegenomen. De verwachting is dat per 1-1-2023
deze gegevens opgehaald en gedeeld kunnen worden.

•

De PR onderschrijft nadrukkelijk dat de Regiovisie en transformatieplanning over
meerdere beleidsperiodes als leidraad wordt gebruikt. Goed te constateren dat
de regiovisie 2022-2026 is gebouwd op de fundamenten van de regiovisie 20172020 en daarmee de ervaringen worden gebruikt en continuïteit voor langere tijd
lijkt gewaarborgd.
Het is fijn om te lezen dat u dit punt erkend. Dit was voor de veertien
deelnemende gemeenten ook een belangrijk aandachtspunt. Het was
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nadrukkelijk niet de bedoeling om in deze nieuwe beleidsperiode een compleet
nieuwe richting op te slaan, maar juist verder te bouwen aan dat wat we samen
al bereikt hadden.
•

In de Visie en ambities regiovisie 2022-2026 zien wij onvoldoende concrete
informatie over de afbakening van doelgroepen, definities en uitwerking van de
pijlers Meedoen & Erbij Horen en Wonen & Thuis in de wijk. We vragen de
wethouder hier meer uitwerking aan te geven.
Dit aandachtspunt zullen we meenemen bij de uitwerking van de (meerjaren)
beleidsagenda. In deze beleidsagenda zullen op basis van de methodiek van
Sturen op Effecten de ambities en doelen verder uitgewerkt worden in resultaten
en activiteiten.

•

We ondersteunen van harte de zinsnede: “Niet de voorziening of aanbod staan
centraal, maar de kwetsbare inwoner die ervan gebruik maakt”. Echter in
de tekst op pag.11-19 blijkt dit niet: deze bevatten teksten die weinig houvast
geven wat de resultaten zijn voor de cliënten, hun naasten, hun verzorgenden en
de lokale sociale netwerken.
We begrijpen uw wens om de gewenste resultaten concreter te formuleren. De
Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 is een visie op hoofdlijnen. De te
behalen resultaten worden nader uitgewerkt in de (meerjaren) beleidsagenda,
zoals bij het vorige aandachtspunt uitgewerkt.

•

De ambities belichten vooral inspanning en inzet van de zorgaanbieders. En dat
geldt ook voor de doelen voor Pijlers 1 en 2. Wat we hierin vooral missen is de
visie op en uitwerking van de eigen verantwoordelijkheid, taken, rollen van de
cliënten, hun zorgomgeving en sociale netwerk. De regie en het initiatief is
overwegend belegd bij de professionals in de zorg. De rol van cliënten en hun
zorg- en sociale netwerk is passief verwoord; in een afwachtende rol. Dat kan
niet zo bedoeld zijn.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest om de rol van cliënten en hun
netwerk passief te verwoorden. Als dat nu onvoldoende naar voren komt dan is
dat een aandachtspunt dat we graag meenemen bij de nadere uitwerking van
deze visie. We zien op bepaalde plekken in de regiovisie de rol van cliënten en
hun omgeving wel degelijk terugkomen. Binnen de ambitie ‘meer preventie’
wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op het zelforganiserend vermogen en de
sociale netwerken van inwoners. Inwoners worden geactiveerd om deel te
nemen, te participeren. Maar de groep kwetsbare inwoners kan deze rol vaak pas
aannemen als er via maatwerk ook mogelijkheden tot participatie gecreëerd
worden en toegankelijk zijn gemaakt. En daar heb je ook de zorgaanbieders bij
nodig. Vanuit ambitie 4 wordt ingezet op meer cliëntparticipatie. We willen meer
cliënten betrekken bij vraagstukken rondom de zorg die voor hen georganiseerd
wordt zodat zij dus ook actieve inspraak krijgen. En bij ambitie 7 wordt er een
groot beroep gedaan op het sociale netwerk, de gemeenschap waar een
kwetsbare inwoner verblijft en de kwetsbare inwoner zelf. We verwachten dat de
betreffende inwoner zich als een goede buur opstelt en dat de buurt zorgt voor
een goede ontvangst in een veerkrachtige wijk. Het uitgangspunt binnen de
regiovisie is dat we samen met de inwoner en diens netwerk zoeken naar een
passende oplossing. Zowel de inwoner als het netwerk hebben hier een actieve
rol in.

•

Sturing MO, BW en Bemoeizorg & OGGz-preventie is tot dusver t.b.v. de
regionale monitor uitgewerkt met KPI’s voor de inkoop. Hoe wordt dit uitgewerkt
voor beoogde resultaten als veerkrachtige wijken, lokale basis, zelfredzaamheid,
preventie? Wij vragen meer aandacht voor zelfsturing waar het kan en

aansturing waar het nodig. Dat geldt ook voor zelfzorg/mantelzorg en
professionele zorg.
Daar waar de zorgaanbieders aan zet zijn om de resultaten te behalen, zetten we
de monitor MO/BW in. Voor Bemoeizorg en OGGz-preventie is geen regionale
monitor ontwikkeld maar leveren de aanbieders een eigen rapportage aan waarin
zij rapporteren op vooraf afgesproken KPI’s. Voor het versterken van de lokale
sociale basis is elke gemeente zelf aan zet. De gemeente Weert heeft hiervoor
jaarlijks een structureel budget beschikbaar. Dit budget wordt ingezet voor
verschillende projecten en deze worden ook periodiek geëvalueerd met de
aanbieders. Wij kunnen de Participatieraad op de hoogte houden van de
inspanningen ten aanzien van het versterken van de lokale sociale basis. De
basis van de visie is: de inwoner doet het zelf, met ondersteuning als dat nodig
is. Graag gaan we met u het gesprek aan over de mogelijkheden voor zelfsturing
in dit taakveld.
Ik hoop met deze reactie uw vragen te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en
wethouders,

Hans Jansen
afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

