Putten, 19 augustus 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten,

Betreft: advies inzake Toegang Wmo 2015

Edelachtbaar college,
De Wmo-raad heeft van u voor advies het voorstel ‘Toegang Wmo 2015’ ontvangen in de nota
‘Toegang Wmo in Putten’ van juni 2014 tezamen met het voorstel voor het college van B&W No.
363813. d.d. 30 juni 2014.
Wij hebben als raad uitvoerig kennisgenomen van dit dossier en de aspecten daaruit in samenhang
met eerder uitgebrachte adviezen m.b.t. de Wmo 2015 bestudeerd. Vervolgens hebben wij in een
bespreking met uw beleidsmedewerker op dit dossier nog nadere informatie uitgewisseld. Onder
andere m.b.t. de proces-aanpak door middel van het Gesprek en de situaties waarbij direct
handelen wordt gevraagd enz. Tijdens die bespreking in de Wmo-raad vergadering van 18 augustus
jl. hebben wij ook onze zorgen geuit over de voorgesteld keuze van de organisatievorm (optie 1)
omdat dit voor de huidige Wmo medewerkers een ingrijpende omslag in denken en werken betekent
en veel aanpassingsvermogen zal vragen.
De Wmo-raad is toch van oordeel, gelet op de voordelen die dat meebrengt zoals is beschreven, dat
kan worden ingestemd met het advies inzake de keuze voor de organisatiestructuur (optie 1)waarin
de vernieuwing plaatsvindt binnen de bestaande organisatiestructuren. Wel legt ze de vinger bij de
actiepunten zoals genoemd onder het kopje Betekenis pag. 10 van het dossier en zij vindt dat m.n.
de actie bij de derde bullit: “Bestaande processen en competentieprofielen worden gewijzigd.”
een stringente toepassing vereist.

Tenslotte stemmen we als Wmo-raad formeel in met de voorgesteld koers inzake Toegang Wmo
2014 zoals beschreven in ‘Toegang Wmo in Putten’ en is samen gevat in de volgende adviezen (pag.
10 en 16):
Advies:
1. Voor de periode tot vooralsnog 1 januari 2016 kiezen voor optie 1, het doorontwikkelen van
het bestaande Wmo-loket.
2. In tweede helft 2014 werken aan fine-tuning onder andere door middel van strak plan.015
zoals in beide dossiers is beschreven.

Advies:
1. Instemmen met positionering Wmo-loket in het sociale netwerk conform schema.
2. Vanaf tweede helft 2014 werken aan de doorontwikkeling van het sociale netwerk in Putten.
Hiervoor op korte termijn plan van aanpak maken.
3. Op langere termijn, dat wil zeggen vanaf 1 januari 2016 toewerken naar één drie D loket.

Als laatste aandachtpunt wil de Wmo-raad u nog wijzen op één van haar speerpunten zoals
neergelegd en ingesproken tijdens de Gemeenteraadvergadering van 6 maart 2014 bij behandeling
van het dossier “Beleidskader transitie AWBZ naar Wmo en transformatie maatschappelijke
ondersteuning in Putten” die zeker ook geldt voor het aspect Toegang Wmo 2015 nl.:

De informatie over de transitie en transformaties van de Jeugdzorg en de Wmo
aan de burger.
Wij roepen u op m.b.t. de Toegang Wmo 2015, na vaststelling, een heldere en duidelijke vertaalslag
in woord en beeld voor de burger van Putten te realiseren.
Wij vertrouwen u met bovenstaand advies te dienen en daarmee ook bij te dragen aan een prima
kwaliteit van dienstverlening door de medewerkers van de Gemeente Putten, in het bijzonder zij
die belast zijn en worden met de uitvoering van de Wmo 2015.

Met vriendelijke groet,

Chris van Tilborg
Secretaris

