Adviesraad Samenleving Drechterland
Betreft: verslag periode juni – september 2018
In deze periode hebben we tweemaal vergaderd en eenmaal een workshop gehad.
Onderstaand ga ik hierop in.
OUDERS KRIJGEN TEGEMOETKOMING VOOR ONDERHOUD KINDEREN / GELDKRANT
Deze herfst zal de gemeenten aan ouders met kinderen van 4 tot 18 een kledingcheque
verstrekken van € 200. De ouders dienen een bepaald inkomen niet te boven te gaan.
Niettemin komen hiervoor veel kinderen in aanmerking. De adviesraad had juist gepleit voor
een degelijk bedrag na een eerder voorstel dat veel lager lag. De middelen zijn afkomstig uit
de z.g. Klijnsma-gelden, genoemd naar de voormalige staatsecretaris.
Ook zal er een geldkrant huis-aan-huis-huis bezorgd worden waarin uiteen gezet wordt welke
mogelijkheden er zijn voor minder vermogenden om een beroep op de gemeenten te kunnen
doen. Ter verlichting van hun geldzorgen. Hierover hebben we mee kunnen praten.
CLIENTONDERSTEUNING
Uit een eigen onderzoek blijkt dat de burgers onvoldoende kennis hebben van
cliëntondersteuning bij bijv. keukentafelgesprekken met de gemeente. Er kan niet genoeg
bekendheid gegeven worden aan deze gratis faciliteit. Overigens geldt dit ook voor andere
aspecten van maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg, welzijn of onderwijs. Parallel
hieraan liep een onderzoek van stagiair die dit ook al opmerkte. Hiermee creëer je vertrouwen
en gevoel van veiligheid bij de cliënt.
Verder blijkt uit ons onderzoek naar de Wmo-praktijk dat het zal helpen als de consulenten
kennismaken met de ondersteuners, waardoor de drempel wordt verlaagd om deze
ondersteuning aan te bieden
WORKSHOP
Wij hebben samen met twee andere SED-gemeenten een workshop gehad over een nieuwe
manier van inkoop Wmo en jeugdhulp. De gemeenten in Westfriesland worden nu onvoldoende
gemotiveerd om te innoveren vanwege een veelvoud van gespecificeerde producten en
diensten. Vanaf 2020 willen zij naar een resultaat gestuurde inkoop met meer ruimte voor
professionaliteit en innovatie. Wij denken dat dit gesnoei in een woud van specificaties een
goede ontwikkeling is en leidt tot een vereenvoudigde ordening van het zorglandschap.
Verder zijn we bijgepraat over de AVG, algemene verordening gegevensbescherming. Altijd
nuttig.
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