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HO 

De Adviesraad maatschappelijke ondersteuning (verder: Adviesraad) heeft op maandag 15 
april 2013 onder andere gesproken over het concept Visiedocument Transitie Sociaal Domein. 

Bij het beoordelen van een visie denkt de Adviesraad aan het volgende: 
een visie is inspirerend en een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organi
satie wil zijn. In de definitie van een visie kijkt men naar de wereld van nu en de kansen in de 
toekomst en beschrijf je de gewenste (droom)situatie. Om een visie voor je organisatie te for
muleren kan men, ook nog eens, de volgende vragen stellen: 
Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor: 
+ hoe gaat onze toekomst eruit zien en die van onze concurrenten? 
+ welke ambities hebben wij op langere termijn? 
4- welke core competence moeten we voor de toekomst gaan ontwikkelen? 

Terug naar het visiedocument moeten wij constateren, dat er niet veel nieuws te ontdekken 
valt. Deze visie lijkt verbazingwekkend veel op de algemene visie van het gedachtegoed ver
woord in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gezien de dubbeling hopen wij, dat 
snel en zonder al te veel inzet en kosten, besluitvorming plaatsvindt. 
De leden van de Adviesraad zijn meer geïnteresseerd in een (het) Plan van aanpak. 

Toch willen de leden een aantal zaken opmerken; 
De Adviesraad steunt de idee, om in samenwerking met de gemeente Woensdrecht tot dit do
cument te komen. Het nogmaals benadrukken van 'Maatwerk' geeft ons inziens een signaal 
af, dat de lokale overheid de burger centraal stelt. 
De Adviesraad is volmondig eens met het gegeven, dat ketenzorg een belangrijke voorwaarde 
is om het maximale te doen voor de klant en dat de kosten tot een minimum beperkt kunnen 
worden. Eén gezin, één plan, één regisseur beantwoordt ook aan het beeld van het jeugdbeleid 
waar we in onze gemeente voorstaan.. 
Overigens vinden wij de tijdspanne waarin doelstellingen behaald dienen te worden erg ambi
tieus. Waarbij de Adviesraad ook een zekere vorm van (te veel) uitvoering constateert, terwijl 
wij regievoering benadrukken. 

De Adviesraad maakt zich ernstig zorgen over de opgelegde bezuinigingen van de rijksover
heid op de functies van begeleiding en persoonlijke verzorging. Wij adviseren het college om 
bij de VNG krachtig te pleiten voor een gunstiger regelgeving/financiering in deze. 
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