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Samenvatting notulen 17 oktober 2019
In deze vergadering heeft de Adviesraad gesproken met wethouder Groot, die de adviesraad
bijpraatte over de recente ontwikkelingen. Zo zijn er stappen gezet om de samenwerking met
Stichting Welzijn te verbeteren. Het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren gaf aan dat er
voor de bewoners van Stede Broec duidelijkheid gewenst is: wie zorg nodig heeft, kan zich op één
plek melden en krijgt dan volgens een vast traject uiteindelijk de hulp die hij of zij nodig heeft. De
gemeenteraad is van mening dat dit allemaal bij Welzijn belegd moet worden, maar dat heeft ook
voor de gemeentelijke organisatie veel consequenties. Vandaar dat er nog gewerkt wordt aan een
manier om dit alles zo goed mogelijk te organiseren.
De ambtelijke fusie gecombineerd met de transities (waarin de gemeenten veel meer
verantwoordelijkheden en taken kregen) hebben het voor de ambtelijke organisatie niet makkelijk
gemaakt. En ook nu nog krijgen de gemeenten steeds nieuwe verantwoordelijkheden zonder dat
daar voldoende financiële compensatie vanuit het Rijk tegenover staat. De SED-organisatie staat dus
voor een immense uitdaging. Wmo en jeugdzorg zijn zogenaamde openeinderegelingen, wat
betekent dat er zorg verleend wordt ongeacht de resterende gemeentelijke budgetten.
De kraam van Werkgroep Toegankelijkheid in het Streekhof was een groot succes, de werkgroep is
bekender geworden, heeft veel informatie verzameld en heeft veel mensen kunnen laten zien hoe
het is om als visueel gehandicapte door het winkelcentrum te lopen.
Door het aftreden (vanwege verhuizing) van één van de leden van de Adviesraad, ontstaat er een
vacature. De Adviesraad zoekt ervaringsdeskundigen, mensen met een immigratieachtergrond, of
mensen met kennis/ ervaring op het gebied van verslavingszorg en preventie. De Adviesraad
adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het te voeren
beleid op het brede sociaal domein.

Al onze adviezen zijn te lezen op https://www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad
Oudere adviezen vindt u in het Archiefweb http://stedebroec.archiefweb.eu/#archive

