Advies Wmo-raad over contacten met de wijkverpleging
(8 maart 2016)

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 10101
5060 GA OISTERWIJK
Datum:

8 maart 2016

Onderwerp:

Adviezen n.a.v. contacten met de wijkverpleging

Geacht College,

U weet dat de Wmo-Raad Oisterwijk de taak heeft,m u gevraagd en ongevraagd te adviseren
omtrent hetgeen zij waarneemt binnen het sociaal domein.
Hiertoe steken leden van de Wmo-Raad hun voelhorens uit in de samenleving. Zo is er contact
geweest met de wijkverpleging.
Op basis hiervan komt de Wmo-Raad tot de volgende adviezen:
•
•

•

•

•

Er bestaat een toenemende behoefte aan een passende dagbesteding voor ouderen,
de Wmo-Raad adviseert hieraan tegemoet te komen.
Dagbesteding wordt minder snel geïndiceerd. En deze wordt in de visie van de Gemeente
uitgevoerd o.a. door de wijkcentra. Vraag is of vrijwilligers in deze centra de zorgvraag van
deze ouderen kunnen beantwoorden; wat zijn hierbij de grenzen van vrijwilligerswerk ?
Advies is om hier duidelijkheid te scheppen.
De WMO-Raad adviseert u om de gevolgen van de extramuralisering voldoende in kaart te
brengen en uw beleid hierop af te stemmen. Het aantal thuiswonende ouderen zal sterk
toenemen waardoor de vraag naar aangepaste woningen, zorg en diensten aan huis sterk
toe zal nemen. Een toename van het aantal geïsoleerde, eenzame ouderen wordt voorzien.
Tevens wordt toename van een groot aantal overbelaste mantelzorgers voorzien. Het is
noodzakelijk hierop te anticiperen in uw beleid.
Aandacht is nodig voor die mensen die `niets’ willen of die geen geld willen uitgeven aan
voorzieningen terwijl bij de kanteling hoort dat men meer zelf betaalt. Gevaar is dat zij ‘te
laat’ in beeld komen bij de hulpverlening.
Advies is om hiervoor nieuw beleid te ontwikkelen.
De Wmo-Raad adviseert u een beleid te ontwikkelen ten aanzien van de grote behoefte aan
vervoer naar allerlei dagelijkse activiteiten, winkels, clubjes, en naar `samen eten’ projecten
etc. Als onderdeel van beleid kan het organiseren van een maaltijdvoorziening in de wijk
(bijv. in de Waterhoef) voorzien in een grote sociale behoefte.

•

•
•

De Wmo-Raad adviseert u nadrukkelijk aandacht te besteden aan de zorg voor mensen met
psychiatrische ziektebeelden of psychische problemen; deze zorg is niet volop voorhanden.
Er zijn geen ontmoetingsplaatsen, het schrikt mensen af, de omgeving kan het omgaan
ermee niet aan.
De Wmo-Raad adviseert met betrekking tot ondersteuning van de mantelzorg dat deze
vooral op individueel niveau wordt ingevuld.
Er is ooit gezegd dat de wijkverpleegkundigen een soort spil worden in een lokaal netwerk en
de zorgverzekeraars hebben daar middelen voor uitgetrokken. Nu voelen de
wijkverpleegkundigen dat er een beweging terug is. De Wmo-Raad adviseert nadrukkelijk de
spilfunctie van de wijkverpleging te handhaven en zo mogelijk uit te breiden.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.
Namens de WMO-raad,
Leo Versteeg, secretaris
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