Or

sterwilk
Sociale adviesraden i.o.
T.a.v. L. Versteeg
Tuinweg 13, 5061H M
Oisterwijk

1 7 MEl2019

behandeld door
uw kenmerk
bijlagen

onderwerp

datum

Astrid van Oosterhout
Ardeling
Samenleving
7L327
ons kenmerk 7t321
Brief van de sociale adviesraad i.o.
van 11 maart 2019
Colleqereactie op advies van de adviesraad sociaal domein i.o. over de
raadsinformatiebrief "Update Basisstructuur"
14 mei 2019

Geachte adviesraad sociaal domein i.o.,

Op 11 maart 2019 hebben wij uw brief ontvangen waarin u ons ongevraagd advies geeft over
het onderzoek naar oe baiissliucluur. ettèreeËinarteri;r a-nr< voór diiadvies. wil waarderen
dit zeer, net als de constructieve samenwerking die we met elkaar hebben opgebouwd en in de
toekomst verder verstevigen. Met deze brief reageren wij op uw advies.

a

Noodzaak en aard van verder onderzoek
In uw brief geeft u aan dat op bepaalde terreinen nu voldoende informatie aanwezig zou zijn om
actie te ondernemen. Tijdens een telefonisch gesprek op 2 mei j.l. met Astrid Oosterhout, heeft
u aanvullend aangegeven dat u daarmee alleen doelt op het terrein mantelzorgondersteu n ing.
Mantelzorg(ondersteu ning) behoort tot een van de onderwerpen van de basisstructuur. Vorig jaar
hebben we ingezet op ma ntelzorgondersteu ning door het stimuleren van laagdrempelige
dagopvang én het ondersteunen van mantelzorgers in het vinden van passende zorg en

ondersteuning. Zie voor verdere toelichting van wat we precies hebben gedaan het kopje
ma ntelzorgondersteuning. Doel van het onderzoek naar de basisstructuur is om het aanbod
binnen de basisstructuur nog verder te verbeteren. Omdat mantelzorg onder de basisstructuur
valt, wordt dit ook in het onderzoek meegenomen.
Het onderzoek bestaat uit het in beeld brengen van al het aanbod binnen de basisstructuur en het

in beeld brengen van de behoefte van onze inwoners. Dit doen we op de gehele basisstructuur
dus ook op het thema ma ntelzorgondersteu n ing. Het aanbod wordt in beeld gebracht door
resultaten van verschillende onderzoeken én informatie van verschillende partners samen te
brengen. Behoeften van inwoners worden in kaart gebracht door met hen in gesprek te gaan.
Daarvoor worden diverse rondetafelgesprekken georganiseerd.
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Basis3tructuuÍ is een onduideliJk containerbegrip geworden
Een ander punt dat u in uw brief aankaart, is dat wat u betreft de '.basisstructuur,, een

containerbegrip is geworden. U adviseert ons om beter aan te geven over welke onderdelen van
de basisstructuur we het hebben en welke partijen eóij betrokken zijn als we spreken over de
basisstructuur. Dit advies nemen wij graag over.

llantelzorgonderstèuning
U bènt van mening dat we concrete acties hadden kunnen ondememen op laagdrempelige
dagopvang en het bieden van hulp aan mantelzorgers om de weg te vinden in het doolhof van
regelingen. Net als u vinden wij het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers erg belangrijk.
Mede op basis van uw advies uit 2018 hebben wij daarom concrete acties ondernomen om
mantelzorgers beter te ondersteunen. Zo is vorig jaar het coördinatorschap van de dagopvang
Gerard Horvershuis uitgebreid. Met deze uitbreiding kunnen meer mensen terecht bij het Gerard

Horvershuls waardoor mantelzorgers meer worden ontlast. Het Gerard Horvershuis is een
voorbeeld van laagdrempelige dagopvang, omdat inwoners hler terecht kunnen zonder indicatie.
Ook is een zogenoemde "op- weg-helper" in 2018 gestart. De "op-weg-helper,, is er speciaal om
mantelzorgërs wegwijs te maken in het zorglandschap en te ondersteunen in het zoeken van
passende vormen van ondersteuning. De "op-weg-helper" van ContourdeTwern draagt daarmee
direct bij aan het bieden van mantelzorgondersteuning.
De doélgroép zelÍ
U benoemt in uw brief dat u het achterhalen van de (ondersteunings)behoeften van inwoners
wanneer zij het zelf niet meer redden en van de ervaringen die zij hebben met geboden
ondersteuning als uw werkterrein ziet. In een telefonisch gesprek van 2 mei met Astrid van
Oosterhout heeft u aanvullend aangegeven dat de sociale adviesraad i.o. graag samen met de
gemeente op wil trekken in het uitwisselen en delen van informatie over de behoeften en
ervaringen van inwoners. Hier staan wij positief tegenover. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën
voor de vormgeving van deze samenwerking.

Tenslotte
Wij hopen dat deze beantwoording u voldoende informatie geeft. Zijn er zaken nog niet
helemaal duideluk of heeft u nog andere vragen? Belt of mailt u dan gerust. U kunt hiervoor
contact opnemen met Astrid van oosterhout via (013) 529 13 11.

Met vriendelijke groet,

Depmann

burgemeester

