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NOTITIE OVER DE EVALUATIE VAN DE BELEIDSPLANNEN WMO, Jeugdzorg, Participatie
Inleiding
In deze notitie communiceert de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) haar opmerkingen over de
evaluatie van de beleidsplannen, die nog in SWW-verband zijn opgesteld.
Het gaat dan om de nota’s:
 Geen zorg om jeugdzorg 2015-2017,
 Beleidsplan WMO SWW 2015-2016,
 Participatienota 2015-2018 Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.
De beoordeelde versie van de evaluatie is gedateerd september 2016.
De ASD waardeert de evaluatie, alsmede de geboden mogelijkheid om daarop te reageren.
Bij de beoordeling van de ontwikkelingen weegt de ASD mee, dat de samenwerking in SWW-verband
inmiddels is beëindigd en dat dit een complicerende factor is geweest bij de uitvoering van de
plannen. Wijdemeren gaat in het sociale domein weer samenwerken met Regio Gooi en Vechtstreek.
Algemene opmerking over de evaluatienota
De evaluatie wint aan kracht als de ontwikkelingen meer concreet tegenover de doelstellingen
worden gezet en waar mogelijk kwantitatief onderbouwd worden. Door SWW is veel tijd gestoken in
de opzet van een kwartaalrapportage. Deze rapportage was nog in opbouw toen de samenwerking
werd stopgezet. Het is jammer dat deze rapportage niet of onvoldoende voor de evaluatie kon
worden gebruikt.
De ASD geeft in overweging om de evaluatie in de toekomst als een dashboard vorm te geven,
waardoor de mate waarin de doelstellingen uit de beleidsnota’ s zijn gerealiseerd, zichtbaar worden.
Nu is de evaluatie meer een opsomming van activiteiten, waaruit niet echt conclusies zijn te trekken.
Opmerkingen per onderdeel van de evaluatie
2.2 Samenvatting effectmeting
Vermeld wordt dat aan de effectmeting WMO 182 inwoners hebben deelgenomen en aan de
effectmeting Jeugd 28. Niet wordt vermeld wat de maximale omvang van de populatie van de twee
groepen was. Wel wordt gemeld dat de uitkomst van de meting niet representatief is.
Als sprake is van een beperkte medewerking aan de effectmeting is dan aan te geven wat de
mogelijke oorzaken daarvan zijn?
Ten aanzien van eenzaamheid, het geven en ontvangen van hulp, mantelzorg etc. worden
percentages genoemd, maar er worden geen conclusies aan verbonden.
Geconstateerd wordt dat het vaak voorkomt dat keukentafelgesprek alleen met de cliënt wordt
gevoerd. Wat zijn de oorzaken en welke acties worden daarvoor ondernomen.
Geconstateerd wordt dat 80% van de inwoners tevreden of zeer tevreden is. Deze constatering is
heel algemeen. Waarover is men tevreden en is dit nog te verdelen naar onderdelen van het proces?
Waarop is het percentage van 80% gebaseerd?
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Geconcludeerd wordt dat meer een beroep op informele ondersteuning kan worden gedaan. Deze
conclusie kan alleen worden getrokken als duidelijkheid bestaat over de oorzaken van de kennelijk
beperkte mate van informele ondersteuning. De mate van informele ondersteuning is afhankelijk van
de vaardigheden om er een beroep op te doen en de bereidheid van het sociale netwerk om die
ondersteuning te geven. Het laatstgenoemde is vooral van belang om te voorkomen dat men zich rijk
rekent.
3.1 Sociale samenhang
Het is opmerkelijk dat organisaties geen nieuwe mogelijkheden voor ontmoetingen hebben
gerealiseerd en dat er wel initiateven van inwoners waren. Wat is de oorzaak?
Er wordt een opsomming van activiteiten gegeven, maar kwantificering ontbreekt. Een initiatief is
mooi, maar wat levert het op?
Gemeld wordt dat initiatieven door subsidies kunnen worden ondersteund. Graag meer informatie
over de omvang van de subsidies en over de initiatieven die door subsidies zijn ondersteund.
Gemeld wordt dat de afspraken die met MEE en Versa zijn gemaakt al hebben geleid tot een betere
samenwerking tussen het wijkteam en de partners. Is deze constatering concreter te maken?
3.2 Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
Deze paragraaf lijkt bedoeld te zijn om iets te zeggen over het voorkomen van overbelasting van
mantelzorgers. Het gaat echter voornamelijk over andere zaken. Is meer concrete informatie te
geven over de maatregelen die overbelasting van mantelzorgers moeten voorkomen.
3.3 Preventie
Preventie is belangrijk, mede om te voorkomen dat de situatie escaleert (hetgeen voor de inwoner
een ongewenste situatie is), maar dat ook latere inzet van zwaardere en duurdere vormen van zorg
moet voorkomen.
Mede ingegeven door signalen in de pers is de vraag hoe wordt beoordeeld dat ten onrechte een te
lichte vorm van zorg wordt ingezet.
3.4 Algemene voorzieningen
De inzet van algemene voorzieningen zijn voordelig voor de gemeente. Deze voorzieningen zijn voor
alle inwoners toegankelijk en kosten de gemeente geen geld. Welke criteria worden gehanteerd om
vast te stellen dat algemene voorzieningen terecht het maatwerk vervangen. Welke regie voert de
gemeente hier?
3.5 Maatwerkvoorzieningen
In deze paragraaf wordt de term “realistischer indiceren” genoemd. Is nader aan te geven wat
hiermee wordt bedoeld en welke criteria gelden? Een onjuiste invulling van dit begrip kan leiden tot
ongewenste bezuinigingen. In dit kader kijkt de ASD bij voorbeeld kritisch naar de verschuiving van
een schoon huis naar een leefbaar huis. De ASD ziet dit meer als een sluipende bezuiniging.
4.1 Innovatie
Inhoudelijke kennis: welke inhoudelijke kennis is in huis gehaald?
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Er is geïnvesteerd in preventie en signalering door middel van jongerenwerk, sportcombinatiefunctie,
praktijkondersteuner bij de huisartsen, e.d. Is hier meer concrete informatie over?
Investeren in productief leren, RMC en RBL op regionaal niveau. Wat is de stand van zaken?
Koppeling van werk, school en zorg: hoe en wat is de stand van zaken?
4.2 Meer preventie
Is meer concrete informatie beschikbaar over de invulling en resultaten van de initiatieven?
4.3 Jongeren moeten zo normaal mogelijk opgroeien
Wat is de ontwikkelingsagenda van het passend onderwijs?
Productief leren: wat is het aantal jongeren in Wijdmeren?
Sociaal maatschappelijk werk op scholen is rond? Bij wie zijn de maatschappelijk werkers in dienst?
Taalcursussen voor kinderen van statushouders: om hoeveel kinderen gaat het?
Hoeveel kinderen maken gebruik van het jeugdcultuurfonds en stichting leergeld.
5.1 Schoolverlaters jeugdonderwijs arbeidsmarkt
Is de app ook geschikt voor VSO en PO?
5.2 De tegenprestatie
Worden vrijwilligers ook ingezet bij taalstages?
5.6 Werkbedrijven
Hier wordt het woord target genoemd.
Wat is de target in aantal en in doelen?
5.7 Beschut werk
Hoe verhoudt het aantal inwoners dat gebruik maakt van de SW zich tot het landelijke cijfers?
5.11 Statushouders
Is de lokale cursusorganisatie officieel erkend?
6 Aanbevelingen integraal beleid
Door de decentralisaties wordt een integrale benadering van de problematiek in het sociale domein
mogelijk. Uit de nota blijkt niet in welke mate er in is geslaagd om deze integrale benadering ook
vorm te geven.
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De uitgangspunten die worden gehanteerd zijn herkenbaar en zijn ook in eerdere nota’ s genoemd.
Maar wat betekent dit nu concreet en hoe wordt voorkomen dat dit primair
bezuinigingsmaatregelen zijn. Uitgaan en vertrouwen op de eigen kracht van burgers en omgeving
kan ook verkeerd worden uitgelegd. Het kan snel een excuus zijn om bepaalde maatregelen niet
meer te nemen. In elke concrete situatie zal moeten worden vastgesteld of dat uitgangspunt en dat
vertrouwen terecht is.
Wij zijn het eens met de gedachte om een integrale nota voor het sociale domein op te stellen,
waarin de dwarsverbanden goed zichtbaar worden gemaakt.
Begroting 2016
Schuldhulpverlening is niet gegroeid, maar wel een stijging in de WWB van 5%.
Ook is het aantal bijzondere toekenningen en bijstand gestegen met 100.
Hoe is dit te rijmen?
Tot zover onze opmerkingen. Wij gaan daarover graag met u in gesprek.
Met vriendelijke groeten.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
w.g. M.J. Vredenduin
(Voorzitter)

