Aan college van Burgemeester en wethouders
Gemeente Almere.

Betreft
Datum

Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van Raadsconsultatie Grip op
WMO.
09 februari 2021

Geacht College,
Op [datum] ontving de ASD uw Agendavoorstel ‘Consultatie Grip op de Wmo’, gericht aan de raad. De ASD
maakt gebruik van de geboden gelegenheid en geeft hierbij haar reactie op het voorliggende stuk.
De ASD onderschrijft de analyse van factoren die ertoe leiden dat het huidige Wmo systeem onhoudbaar
wordt. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk. De ASD zal hier op een later tijdstip zeker op
terugkomen. Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken dat de oorspronkelijke uitgangspunten te
optimistische verwachtingen hebben gewekt. Er blijken duidelijke grenzen te zijn aan de mate van
zelfredzaamheid van het individu en aan de draagkracht en veerkracht van diens omgeving.
Hieronder een antwoord op uw vraag “Wat vindt de ASD van de consultatienota Grip op de Wmo?”
De ASD is verheugd te lezen dat u voornemens bent om de Wmo ondersteuningsarrangementen in
samenhang te brengen met de ontwikkelingen binnen welzijn, jeugdhulp en Wmo. Een belangrijke eerste
stap naar een integraal sociaal beleid. Daarin past ook het voornemen om lichte vormen van ondersteuning
vanuit de Wmo over te hevelen naar welzijn.
Dit is een logische gedachtegang, waarbij de ASD ervan uitgaat dat het bijbehorende budget ook naar
welzijn gaat, gezien de tekorten die daar nu al waargenomen worden. Om ook hier verdere
overschrijdingen te voorkomen, is het in de ogen van de ASD belangrijk om de toegangseisen voor zowel
Wmo als welzijn scherper te formuleren en te bewaken.
De genoemde vijf speerpunten/ pijlers die u noemt als verdere uitwerking van de aanpak, zijn in opzet goed
gekozen en kunnen een goede start zijn voor de herziening van het model ("vorm" volgt "functie" principe).
Ze zijn echter instrumenteel van aard en vrij technisch geformuleerd. De ASD ziet de aanpak graag
geformuleerd vanuit de (impact op de) Almeerder. De lokale infrastructuur – de wijknetwerken – zijn in de
ogen van de ASD daarvoor de basis, waarbij de menselijke maat centraal staat, en daarna pas het systeem.
Echter het eerste speerpunt wekt de verbazing van de ASD. De oorspronkelijke opzet van de Wmo is door
de gemeente zo ingezet, dat zij op afstand staan van de uitvoering. Dit was vanuit het idee dat de
Postadres: Adviesraad Sociaal Domein Almere, t.a.v. Saskia Schurman (2.05), Spoordreef 24, 1315 GP Almere
telefoonnummer 06-46270001

gemeente niet kan inschatten wanneer er kwaliteit geleverd wordt, omdat zij de kennis hiervoor ontbeert.
Dit is een zaak van de uitvoerders geworden. Het bevreemdt de ASD dus niet dat de gemeente aangeeft dat
zij weinig inzicht hebben in de resultaten en al helemaal niet in de kwaliteit – dit kan ook pas als de relatie
tussen gemeente en uitvoerders gaat veranderen. Dat betekent dat de gemeente in de aanbesteding en in
de contracten de geleverde kwaliteit aan de Almeerder voorop moet stellen en niet over moet laten aan de
uitvoerder.
De ASD wijst ook nu weer op het kwaliteitsmanifest (2e speerpunt), dat wel omarmd is door de gemeente,
maar in de uitvoering niet terug te vinden is. We adviseren de kwaliteit van de aanbieders, te weten
onderscheidende vormen van kwaliteit in aanbesteding en de kwaliteit die de Almeerse inwoner mag
verwachten duidelijk te beschrijven; het kwaliteit ondersteunend aanbod. Overigens is de ASD geen
voorstander van het inbouwen van de voorgestelde financiële prikkels als extra beloning als een cliënt
eerder uitstroomt.
Verder vindt de ASD het jammer dat in deze consultatie de pilot Huishoudelijke hulp (Almeers model), de
PGB en de hulpmiddelen en voorzieningen niet meegenomen zijn. De ASD adviseert om dit in het totale
beleid (en de consultatie) van het Sociaal Domein mee te nemen, om tot een integrale aanpak van het
Sociale Domein (lees WMO) te kunnen komen.
Tot slot de opmerking dat het de ASD opvalt dat de gemeente steeds vaker met pilots werkt in het sociaal
domein. Dit vindt de ASD een goede ontwikkeling. Wel ziet de ASD graag dat de opzet, uitvoering en
evaluaties van de pilots ook met ons gedeeld worden.
Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen hebben, dan is de ASD altijd bereid deze te
beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Klaas Jongejan, voorzitter
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