
Samenvatting op hoofdlijnen raadsbijeenkomst 21 mei 2019
(aan de hand van de aan de Raad voorgelegde stellingen)

Stelling: De beleidsuitgangspunten kunnen obv de behaalde resultaten, opnieuw voor 4 jaar worden 
vastgelegd.

Meerderheid is het daar mee eens. Hierbij wel specifieke aandacht voor keukentafelgesprekken, 
procedure van inkoop- en aanbesteding, mantelzorgondersteuning, aanpak tegen eenzaamheid 
(zelfredzaamheid). 

Stelling: Voor realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord, wil de Raad meer middelen inzetten.

Begroting 2019 is inclusief coalitieakkoord. Creatief nadenken over hoe we de ambities binnen 
bestaande budget kunnen realiseren. Uiteraard zijn ambities belangrijk. Of er meer middelen 
beschikbaar worden gesteld is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en van de onderbouwing 
van de inhoudelijke noodzaak. 

Onderzoek de mogelijkheid van het aanvragen van experimentele budgetten/subsidies.

Gevolgen van invoering abonnementstarief inzichtelijk maken. 

Stelling: Ons huidige mantelzorgbeleid is voldoende.

Mantelzorgbeleid is voldoende maar dat wil niet zeggen dat we niet moeten inspelen op 
ontwikkelingen. 

Meer in beeld brengen in hoeverre mantelzorgers gebruik maken van het huidige aanbod en of het 
huidige aanbod voldoende is. Dit blijkt onvoldoende uit aangereikte informatie. 

Stelling: Het heeft geen zin eenzaamheid te bestrijden voor alle risicogroepen, maar alleen voor 
ouderen.

Bredere focus in aanpak tegen eenzaamheid. Aandacht voor de verschillende risicogroepen met 
name jongeren.

Aandacht voor verschillende oorzaken van eenzaamheid, zoals ook armoede en fysieke of psychische 
gezondheid.

Aandacht voor toegankelijkheid wordt genoemd als belangrijk onderdeel van de aanpak tegen 
eenzaamheid. 

Stelling: Het Wmo-vervoer alleen toegankelijk voor inwoners die niet zelfredzaam zijn ongeacht 
leeftijd

Meerderheid is het daarmee eens. Wmo-vervoer alleen voor inwoners die niet zelfredzaam zijn. 

Stelling: Is er iets wat u mist in huidige Wmo-beleid?

 Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt dat de positie van de onafhankelijk 
cliëntondersteuner met mate bekend is. In Beleidsplan meenemen hoe we dit kunnen 
verbeteren. 

 Meenemen in Beleidsplan wat de effecten (kunnen) zijn van samenwerking in de regio. 
 Veilig Thuis blijft belangrijk aandachtspunt. Wat kan de gemeente doen aan de toegenomen 

problematiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling? 



 Meer samenhang andere beleidsterreinen. Aandacht voor integrale aanpak (afstemming 
Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) en samenwerking met andere hulpverleners (zoals 
wijkverpleging).

 Meer duidelijkheid over proces van inkoop en aanbesteden en de mogelijkheden die er zijn 
om daar wel of niet van af te wijken. 

 Keukentafelgesprek niet één keer maar regelmatiger herhalen. Keukentafelgesprek wordt 
gevoerd na iedere melding van een ondersteuningsvraag. Een nieuwe ondersteuningsvraag 
leidt altijd tot een keukentafelgesprek. Ook denken aan gesprekken in het kader van 
preventief huisbezoek (door Coherente). 

 De ontwikkelingen rondom de invoering van het abonnementstarief en de financiële 
gevolgen daarvan nemen we mee in het Beleidsplan. 

 In Beleidsplan meenemen welk doel het college heeft met betrekking tot de ontwikkelingen 
Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen en de invoering van de Wet verplichte GGZ. 

 Nieuw concept beleidsplan aan de Raad voorleggen/bespreken. 


