Reactie Wmo-raad op rapportage van de Schouw toegang tot het sociale domein
(22 mei 2016)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oisterwijk
Oisterwijk, 22 mei 2016
Betreft: Rapportage van de Schouw van de toegang tot het sociale domein
Geacht College,
Bij mail van 25-04 ontving de WMO-raad, via Laurens Visser (Beleidsmedewerker WMO) de
“(concept)Rapportage van de Schouw van de toegang tot het sociale domein”. Daarbij werd de vraag
gesteld of de WMO-raad nog een advies over deze conceptrapportage wilde uitbrengen.
Afgesproken werd in dit verband dat de WMO-raad voornoemde rapportage in haar vergadering van
18 mei (’s-avonds) zou bespreken. In het verlengde daarvan zou een besluit genomen worden over
het al-dan niet uitbrengen van een advies.
Op 26-04 ontving de WMO-raad van dhr. Visser een uitnodiging voor de “bouwmiddag Toegang
Sociaal Domein” op 18 mei. Doelstelling van deze bouwmiddag was om, samen meteen aantal
andere partijen, onder wie een aantal beleidsmedewerkers van de gemeente, de aanbevelingen uit
de schouw concreet uit te werken. Tijdens deze middag werd vanuit de gemeente aangegeven dat de
“Rapportage van de Schouw van de toegang tot het sociale domein” inmiddels door het College was
vastgesteld. De WMO-raad heeft vervolgens geconcludeerd dat de geboden mogelijkheid aan de
WMO-raad tot het advies over de (concept)Rapportage daardoor achterhaald is en heeft daarom
besloten geen advies uit te brengen.
In het verlengde daarvan wil de WMO-raad wel graag tijdig en actief betrokken worden bij de
(vervolg)stappen, inclusief de “quick wins", volgend op de “bouwmiddag Toegang Sociaal Domein”
van 18 mei. Samenhangend hiermee wil de WMO-raad ook graag tijdig geïnformeerd worden over
de wijze waarop de uitkomsten van de discussie op 18 mei in het vervolgtraject verwerkt worden. In
dit verband wijzen wij o.m. op de discussie betreffende de positionering van het Sociaal Team.
Fundamenteel daarbij is dat de toegang tot hulp en zorg voor elke Oisterwijker duidelijk is. Daarmee
is de positionering van het Sociaal Team rechtstreeks verbonden. De WMO-raad heeft de indruk dat
hierover nog geen definitieve en duidelijke afspraken zijn gemaakt. Naar de opvatting van de WMOraad zal dat vooraf moeten gaan aan de definitieve opdrachtformulering.

Met vriendelijke groet,
namens de WMO-raad,
Leo Versteeg, secretaris

