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Onderwerp:

Uw brief d.d. 23 augustus 2016 inzake
Advies Toelatingsdocument Maatschappelijke Ondersteuning
Uw kenmerk B/33938/160803/RZ

Geacht College,
Hartelijk dank voor uw uitvoerige reactie op het advies over het toelatingsdocument
maatschappelijke ondersteuning.
Uw brief geeft de Adviesraad aanleiding voor een aantal opmerkingen. Daarbij hanteren wij de
volgorde van uw reactie.
Adressering
De adressering is niet geheel correct.
Het juiste adres is: Hollands End 99, 1244 NP Ankeveen.
Verwerking opmerkingen adviesraden regionaal
In uw brief refereert u aan de matrix waarin de opmerkingen van alle adviesraden uit de regio zijn
verwerkt. Dat is echter niet juist. Dit misverstand komt in de regio breder voor. Daarom maken wij
van de gelegenheid gebruik om een nadere toelichting te geven.
Bij de regionale projecten probeert de Regio Gooi en Vechtstreek langs verschillende wegen om tot
zo goed mogelijk onderbouwde voorstellen te komen. Daarvoor is informatie uit “het veld” nodig.
In een aantal gevallen wordt de informatie “opgehaald” door een werkgroep te formeren, waarin
deskundigen zitting hebben die tevens lid zijn van adviesraden sociaal domein in de regio. Deze leden
hebben zitting in de werkgroep op grond van hun deskundigheid en nemen deel aan de werkgroep
op persoonlijke titel en zonder last of ruggenspraak. Daarnaast hoeft het niet zo te zijn dat elke
adviesraad leden levert. Soms wordt een ambtelijke werkgroep aangevuld met bijvoorbeeld slechts
twee of drie leden uit adviesraden, terwijl er op dit moment acht adviesraden in regio zijn. Het kan
ook voorkomen dat één of meer adviesraden onvoldoende kwantitatieve en/of kwalitatieve
capaciteit hebben en daarom afzien van deelname aan de werkgroep.
Het eindproduct van de werkgroep is een (beleids)voorstel, dat na akkoord bevinding door de
portefeuillehouders ter advisering aan de adviesraden wordt voorgelegd.
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Anders dan uw opmerking ter zake suggereert, is in dit geval het concept toelatingsdocument met
matrix niet het eindproduct van de advisering van de adviesraden, maar het startpunt van de
advisering door de adviesraden.
De genoemde matrix is een opsomming van opmerkingen die in de werkgroep zijn gemaakt en
waarop vervolgens door de ambtelijke leden van die werkgroep is gereageerd door opmerkingen
geheel of gedeeltelijk wel of niet over te nemen in het definitieve voorstel. Adviesraden houden de
volledige vrijheid om het hiermee wel of niet eens te zijn.
Verschuiving inkoopregio en continuïteit van zorg
U schrijft in de laatste zin in uw reactie: “Wanneer blijkt dat de continuïteit in het geding is, dan
zullen wij contact opnemen met de desbetreffende aanbieder”. Dat is de Adviesraad te vrijblijvend.
Graag zien wij hier een concrete toezegging dat de zorg in dat geval gecontinueerd wordt. Het kan
niet zo zijn dat goede zorgverlening in gevaar wordt gebracht door de politieke besluiten om eerst
een samenwerking in SWW-verband aan te gaan en daarna weer terug te keren naar Regio Gooi en
Vechtstreek, zeker in situaties waarin continuïteit belangrijk is.
Mondelinge toelichting prijsonderzoek
Wij maken graag gebruik van uw aanbod van een mondeling toelichting op het prijsonderzoek. Dat
zou wat ons betreft kunnen tijdens de volgende vergadering van de adviesraad, die overigens
verplaatst wordt van 30 september naar 7 oktober. Wij horen graag of 7 oktober schikt.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin

