Motie
Onderwerp: Programmaplan Sociaal Domein MLW 2021-2024
De Raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 6 oktober 2021
Overwegende dat:
 dit voorstel gaat over de inkoop van alle diensten binnen het sociaal domein:
Jeugdzorg, WMO: hulp bij de huishouding- activerende begeleiding- medische
hulpmiddelen- Centrum Jeugd en gezin- kortom alles wat niet binnen het pakket
langdurende zorg valt en dus onder de verantwoordelijkheid valt van de
gemeenten.
 in de huidige situatie de inkoop wordt gedaan door drie gemeenten te weten
Weert, Nederweert en Leudal.
 er op onderdelen grote verschillen zijn in kosten voor Jeugdzorg.
 het vervolgens erg moeilijk blijkt om eigen inkoopexpertise aan te trekken, de
mensen hiervoor zijn nauwelijks te vinden.
 er nu wordt voorgesteld om de inkoop in eerste instantie regionaal en later
bovenregionaal onder te brengen in een samenwerkingsverband MLW.
 nog niet duidelijk is in welke vorm en hoe dit uitgevoerd kan worden én wat de
gevolgen zullen zijn van een harmonisatie van de uitvoering.
Van mening zijnde dat:
 Weert zowel de WMO als de jeugdzorg goed op orde heeft.
 Voor Weert staat de kwaliteit voorop.
 Het begrijpelijk is dat er bij jeugdzorg vaak expertise gevraagd wordt waarbij
gezamenlijke inkoop onontkoombaar is, zeker waar het gaat om meervoudige
problematiek.
 Er ruimte moet blijven voor eigen lokale invulling bij de uitvoer van de WMO.
 Bij gezamenlijke inkoop eigen kwaliteitseisen leidend moeten zijn.
 Gezamenlijke inkoop er niet toe mag leiden dat er met zorgpersoneel gehusseld
wordt.
 Voor de kwetsbare oudere alsook hun mantelzorg het behoud van de vertrouwde
hulp essentieel is.
Draagt het college op:
1. Om, mocht de samenwerking er komen, eind volgend jaar, mogelijke
samenwerkingsvormen vooraf ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.
2. Om hierbij te betrekken dat het niet de voorkeur van de raad heeft als de
samenwerking leidt tot een verregaande GR waarbij ook de uitvoering
bovenregionaal bepaald wordt.
De fractie Weert Lokaal,

De fractie DUS Weert,

C.Jacobs-Verstappen

M. Marechal
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