Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Weert

Weert, 9 mei 2022

Onderwerp: advies inzake Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026
Geacht college
Op verzoek van uw college hebben wij – na ambtelijke toelichting – ons gebogen over de Regiovisie
Meedoen en Wonen. Onze bevindingen en adviezen zijn in deze brief weergegeven:
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Het volgen van realisatie van de Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020 was lastig.
De beperkt beschikbare kwantitatieve informatie betrof met name transformatieinspanningen 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. Wanner verwacht de
gemeente Weert dat de regionale monitor meer inzicht biedt in clientbeoordelingen en
waarderingen?



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 2017-2020 en
daarmee de ervaringen worden gebruikt en continuïteit voor langere tijd lijkt
gewaarborgd.



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.



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.



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.



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.

Uw reactie op onze vragen en bevindingen zien wij gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groeten
Namens de Participatieraad Sociaal Domein
voorzitter

Cc: wethouder Sterk en ambtenaar
Cc: griffie t.b.v. Leden gemeenteraad
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