Klankbordgroep Wwb

Verzonden per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl; astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk
Postbus 10101
5060 GA OISTERWIJK

Oisterwijk:
Betreft:

11 juli 2019
ongevraagd advies naar aanleiding van de adviesnota van de gezamenlijke Sociale
Raden van de HvB gemeenten over:
1. Kaders en meerjarenprogramma Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang,
Preventie GGZ en Verslavingszorg;
2. Aanbiedingsnotitie voor het Eerste concept meerjarenprogramma BW, MO,
Preventieve GGZ en Verslavingszorg HvB.

Geacht college,
De gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein van de 9 HvB-gemeenten hebben geen formeel
adviesrecht ten aanzien van de voorstellen van de projectgroep die de decentralisatie BW etc.
uitwerkt. Zij worden echter wel gevraagd om via de regiegroep actief mee te denken en te adviseren
over tussenproducten van de projectgroep, zoals bovengenoemde Kaders en Eerste concept
meerjarenprogramma en de bijbehorende Adviesnota.
In de vergadering van de Sociale Raad i.o. op 17 juni 2019 zijn de hoofdpunten besproken uit het
conceptadvies van de gezamenlijke Sociale Raden HvB-gemeenten over bovengenoemd onderwerp.
Gezien het belang van de aangehaalde punten, zeker ook voor Oisterwijk, heeft de Sociale Raad i.o.
besloten dit ongevraagde advies aan het college uit te brengen. Zij hecht er waarde aan de
wethouder van Oisterwijk goede bagage mee te geven voor het Poho overleg in juli 2019.
Hieronder treft u een beknopte opsomming aan van de ons inziens belangrijkste punten uit het
conceptadvies. Daarna vragen wij uw aandacht voor een aantal expliciete aandachtspunten uit het
conceptadvies die voor de gemeente Oisterwijk van belang zijn. Voor een nadere toelichting
verwijzen wij naar de uitvoerige adviesnotitie van de Werkgroep Advisering BW en MO, Sociale
Raden HvB op 24 juni 2019.
Opsomming van de belangrijkste punten uit het conceptadvies van de gezamenlijke Sociale Raden
van de HvB gemeenten
1. Wij kunnen instemmen met de grote lijnen en de geschetste kaders in het meerjarenprogramma.
Het stuk wordt gepresenteerd als een ‘work in progress’ en dat is gezien de complexiteit van de
materie een goede zaak. Tegelijk kunnen de geschetste kaders richting en sturing geven aan het
proces.
2. We onderkennen het grote belang dat de gemeente deze decentralisatie meeneemt in haar
woonvisie.
3. We hebben zorgen over het realiteitsgehalte van het huidige tempo, namelijk het tijdpad tot 1
januari 2021. Dit tempo kan ons inziens ten koste gaan van de zorgvuldigheid en innovatiekracht,
onder andere via uitvoering van pilots.
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4. We onderkennen de extra kwetsbare positie van Tilburg vanuit financieel oogpunt. De
onzekerheid over het nieuwe ‘objectieve verdeelmodel’ en de voorgestelde financiële korting zijn
een extra argument het hele decentralisatieproces te temporiseren, conform de landelijke
voorstellen hiertoe.
5. Solidariteitsafspraken: het handhaven van het solidariteitsbeginsel in onze regio lijkt ons
bijzonder wenselijk, zeker met het oog op het nieuwe financiële verdeelmodel en de inrichting
van de toegang.
6. We onderschrijven de noodzaak en wenselijkheid om zowel de officiële instanties als de
‘informele organisaties’ uit de sociale basisstructuur in goed en gelijkwaardig samenspel te
betrekken.
7. Vooral ten aanzien van de toekomstige inrichting van de Maatschappelijke Opvang worden ons
inziens veel te ambitieuze en abstracte idealen uitgesproken, namelijk preventie door inzet op
stabiele en gelukkige gezinnen. Dit doet denken aan de maakbaarheidsgedachte van de
samenleving uit voorbije decennia. Een nobel streven, maar een haalbare, richtinggevende visie
lijkt ons meer inspirerend voor dit weerbarstig werkveld.
8. Bij het centraal stellen van de cliënt willen we nadruk leggen op het mede betrekken van zijn
netwerk. Dit kan familie zijn, vrienden of belangenbehartigers. Inbreng van de cliënten zelf dient
geborgd te zijn.
9. Bij decentralisatie van onder andere BW en MO voorzieningen speelt integratie in de wijken een
belangrijke rol. Het benodigde draagvlak daarvoor is er echter niet zomaar en zal een zorgvuldige
regie en investering vanuit de gemeente vragen.
10. In het meerjarenprogramma wordt veel nadruk gelegd op door- en uitstroom, met landelijke
richtcijfers. Deze lijken ons onvoldoende hard om tot streefcijfers te worden verheven. Wij
verzoeken voldoende ruimte te laten voor de categorie cliënten die hun hele leven lang op BW
zijn aangewezen. Het hier genoemde ‘grijs gebied’ vraagt ons inziens in de komende periode een
zorgvuldige, nadere invulling.
11. Decentralisatie van onder andere BW en MO betekent voor gemeenten de noodzaak het eigen
Wmo-beleid kritisch te bezien en waar nodig door te ontwikkelen. Wij onderschrijven het grote
belang hiervan. De lokale opgave richt zich onder andere op de verbinding voor de (potentiële)
cliënten van BW/MO naar inclusief beleid op gebieden als ontspanning/cultuur, werk, sport,
positieve gezondheid, educatie.
12. Voor spreiding van woonvormen en eventueel maatwerkvoorzieningen is zowel de ambitie van
de gemeente als haar visie en daadkracht van belang, in combinatie met de bereidheid te
investeren in zowel de harde als de zachte voorwaarden om tot goede voorzieningen te komen.
Uiteraard in relatie tot de behoefte binnen de gemeente c.q. wensen van gebruikers.
13. Er zijn een aantal onderwerpen waarvan nog niet duidelijk is of zijn lokaal dan wel regionaal
verder opgepakt dienen te worden. Hier lijken nog geen afspraken over gemaakt te zijn.
Gemeente Oisterwijk kan dus zelf aangeven welke zaken zij lokaal wenst op te pakken en welke
zaken zij vooral als regionale opgaven ziet.
14. Met betrekking tot het Regionaal Toegangsteam BW (TBW): een centraal, regionaal
toegangsteam kan alleen snel, effectief en efficiënt werken als de samenwerking met de lokale
(sociale) teams snel, effectief en efficiënt is. Hiervoor dienen de lijntjes kort te zijn.
15. Het wachtlijstbeheer blijft een punt van aandacht, waarbij face-to-face contact met cliënten op
de wachtlijst gewenst is. Consulenten dienen daar voldoende tijd voor te krijgen.
16. Als Sociale Raad Oisterwijk worden we te zijner tijd graag vroegtijdig betrokken bij de opzet van
een nieuw regionaal beleid Publieke Gezondheid.
17. We zijn verheugd over de ingediende ombuigingsvoorstellen, waarin diverse onderdelen van BW,
MO en bijvoorbeeld de aanpak van verwarde personen aan bod komen. We hopen op een vlotte
uitwerking tot ‘business cases’ en tot zinvolle proeftuinen, waarbij ook de gemeente Oisterwijk
zich mag afvragen of en zo ja op welk onderdeel zij hierin mee wenst te doen.
18. Last but not least: we sluiten ons aan bij de constatering vanuit Tilburg dat de inbreng van
ervaringsdeskundigen in dit hele proces, de plannen en adviezen, gemist wordt. Wij willen ons als
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Sociale Raad Oisterwijk i.o. bezinnen op een mogelijke wijze om hen te betrekken bij het
opstellen van beleid en het opstellen en uitwerken van beleid naar uitvoerende regels.
Expliciete aandachtspunten voor de gemeente Oisterwijk
Binnen dit complexe aandachtsgebied zijn er enkele zaken die ons bijzonder relevant lijken voor de
gemeente Oisterwijk, omdat Oisterwijk een van de plaatsen is die van oudsher een aantal
voorzieningen BW binnen haar gemeentegrenzen telt. Wij willen deze hieronder nogmaals
benadrukken:
• Zorg over het op te stellen ‘objectief verdeelmodel’. Dit model kan ongunstig uitpakken voor
Tilburg, op welke gemeente wij in hoge mate leunen, zeker voor MO etc. Maar dit kan ook
ongunstig uitpakken voor Oisterwijk ten aanzien van BW.
• Belangrijk om deze decentralisatie mee te nemen in de (nieuwe) Woonvisie.
• Bezinning op doorwerking van de decentralisatie BW en MO op lokaal Wmo-beleid (en -budget).
• Actieve inbreng in de opzet van de proeftuinen (ombuigingsvoorstellen), uitwisselen van ‘good
practices’.
• Bezinning op versterking van de sociale basisstructuur voor een zachte landing c.q. verdere
integratie van betrokken doelgroepen in de wijken, met het oog op een inclusieve samenleving.
• Bezinning op het betrekken van cliënten en hun belangenbehartigers, met andere woorden op
het inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Met vriendelijke groet,
namens de Sociale Raad Oisterwijk i.o.

Wouter Verschuur,
waarnemend voorzitter

Pieternel Ermen,
opsteller advies
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