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Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 13 september 2016

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Initiatiefuoorstel SP Weeft Signaleert

Geacht raadslid,

De SP heeft een initiatiefuoorstel ingediend voor de raadsvergadering van 29 september
2016. In deze brief leest u onze wensen en bedenkingen, die u kunt meewegen bij uw
besluitvorming.

Positief over Weert Signaleert
Wij zijn van mening dat het initiatiefuoorstel Weert Signaleert een bijdrage kan leveren
aan de maatschappelijke effecten die we nastreven in het sociale domein. Bij de
uitwerking van de pilot zien we nog wel enkele aandachtspunten. Hieronder wordt onze
reactie verder toegelicht.

Het initiatiefvoorstel past bij de ingezette beleidslijn in het sociale domein:
mensen zorgen voor elkaar
Het voorstel stelt de zelfredzaamheid van inwoners voorop. Als inwoners (tijdelijk) niet
zelfredzaam zijn, is het van belang dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is. Met alle
veranderingen van de afgelopen jaren heeft nog niet iedereen een goed beeld van welke
ondersteuning mogelijk is en wat van inwoners wordt verwacht. "Eigen kracht samen
aanpakken" is nog geen gemeengoed. Weert signaleert kan hieraan bijdragen.

De pilot past bij de visie op samenwerking in het sociaal domein: korte lijnen,
netwerkstructuur, samen verantwoordelijk
Bij de inkoop Wmo en Jeugd zijn afspraken met aanbieders gemaakt over de manier
waarop we met elkaar samenwerken en wat ieders rol en verantwoordelijkheid is. Naast
deze formele één-op-één relaties vinden wij het ook van belang dat de samenwerking
tussen partners verbeterd wordt. Kern is elkaar kennen, elkaar tijdig weten te vinden, op-
en afschalen, signaleren, werken vanuit eenzelfde visie (eigen kracht van de inwoner
centraal), met elkaar in gesprek zijn en blijven, oplossingsgericht en vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze inwoners/cliënten. Daarom
stimuleren wij de samenwerking tussen partners in de vorm van netwerkstructuren.
(8W008431 d.d. 25-05-2015).
Via onder andere het operationele netwerk Weert KAN en het Wmo-ketenoverleg zijn in
2OL5-20L6 al stappen gezet om elkaar sneller te vinden. Medewerkers van zorgaanbieders
en welzijnsorganisaties weten de gemeente over het algemeen goed te vinden. Er is
echter nog geen centraal punt waar zorgverleners én burgers hun zorgen kunnen melden.
Erzijn al verschillende netwerken en casusoverleggen. De uitdaging bij de uitwerking van
dit voorstel zal dan ook moeten zijn om niet een extra structuur (met bijbehorende
administratieve last) te organiseren, maar juist op eenvoudige wijze de juiste
verbindingen tot stand brengen. Daarbij zal privacy ook een aandachtspunt zijn.

Goede werkafspraken en een gezamenlijke visie op kwetsbare inwoners zijn van
belang
Om inwoners tijdig passende ondersteuning te kunnen bieden, zijn goede afspraken
tussen gemeente en aanbieders van zorg en welzijn nodig. Wij zijn van mening dat we wat
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betreft het "snel schakelen" om passende ondersteuning in te zetten al voortgang hebben
geboekt. Het vroegtijdig en zelfs preventief opsporen van kwetsbare inwoners kan nog
verder verbeterd worden. Weert Signaleeft kan hier een bijdrage aan leveren: preventie
(aandacht voor signaleren) krijgt meer aandacht, in de pilot is ruimte om met elkaqr een
gezamenlijke visie op kwetsbare inwoners te ontwikkelen: met welke zorgen kun je waar
terecht (coördinatie) en wie komt er dan in actie (er op af)?
Overigens vinden wij het n¡et op voorhand noodzakelijk om "trainingen" te gaan
ontwikkelen. Daarin zullen wij ons bij de uitwerking van de pilot laten adviseren door de
ketenpartners, maar ook bij inwoners peilen waar behoefte aan is.

Duur van de pilot en moment van evalueren
Het initiatiefvoorstel stelt dat de raad bij de behandeling van de begroting 2019 (dus
november 2018) een keuze wil maken voor structurele inbedding van Weert Signaleert.
Dat lijkt erg kort, zeker als ook inwoners het steunpunt als vanzelfsprekend moeten gaan
vinden. Wij adviseren de raad om bij het initiatiefuoorstel nog geen uitspraak over de
looptijd te doen, maar de looptijd onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak dat door
het vaststellen van het initiatiefuoorstel (bestuursopdracht) aan het college wordt
opgedragen. Datzelfde geldt voor het moment van evalueren.

Gevolg voor de zorgkosten monitoren
Terecht wordt in het initiatiefuoorstel gesteld dat het vroegtijdig in beeld krijgen van
zorgmijders kan leiden tot zowel een stijging als een daling van de zorgkosten. Een goede
monitoring van het zorggebruik is van belang om de maatschappelijke effecten die de
gemeente wil bereiken te kunnen meten. Het zal echter moeilijk zijn om de effecten van
Weert Signaleeft uit te drukken in meer of minder zorgkosten. Het ontwikkelen van
succesfactoren voor de pilot zal onderdeel zijn van het op te stellen plan van aanpak.

Wij veftrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M. F. Knaapen
gemeentesecretaris
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