www.wmoadviesraadeersel.nl
info@wmoadviesraadeersel.nl
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 11 oktober 2017
Betreft: Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022

Geacht college,
Tijdens de vergadering van de WMO-Adviesraad van 9 oktober 2017 jl. is o.a. het Minimabeleid
Kempengemeenten 2018-2022 aan de orde geweest en besproken. Namens de raad danken wij u voor de
toelichting en verduidelijking die door uw beleidsmedewerker werd verstrekt.
De uitvoering van het minimabeleid wordt vanaf 1 januari 2018 gewijzigd. Tot nu toe was het de taak van de
ISD. Het plan is nu om per 1 januari 2018 de uitvoering over te hevelen naar de Stichting Leergeld, die ervoor
moet zorgen dat de toegekende benodigdheden - in natura - goed terecht komen bij de desbetreffende
kinderen.
Het is ons duidelijk geworden dat in verscheidene Kempengemeenten al besluitvorming heeft plaatsgevonden
over dit onderwerp. Ook betrokken instanties kunnen, zo hebben wij begrepen, instemmen.
Toch wil de Wmo Adviesraad haar zorgen kenbaar maken. Zij heeft haar twijfels over het neerleggen van deze
taak bij vrijwilligers en dit leidde in de discussie tot de volgende vragen en aanbevelingen:
- Informatie uit de evaluatie van de het huidige beleid en een goed inzicht in de argumentatie voor de
uitvoeringswijziging zouden moeten meewegen in de besluitvorming.
- De organisaties in het maatschappelijk middenveld moeten voldoende geëquipeerd zijn om het nieuwe
beleid uit te voeren. Is dat voldoende onderzocht en geborgd?
- Een adequate voorbereiding van de organisaties in het maatschappelijk middenveld op de uitvoering van
de nieuwe taak dreigt door tijdgebrek bemoeilijkt te worden. Goed overleg voorafgaand aan en tijdens het
traject is hoogstnoodzakelijk.
- De Stg. Leergeld is geen publieke organisatie. Is de rechtsbescherming van de mensen die een beroep doen
op de minimaregeling en die van de medewerkers van de vrijwilligersorganisatie goed geregeld?
- Hoe wordt de uitvoering van de minimaregeling binnen de organisaties van het maatschappelijk
middenveld gecoördineerd? Houdt de ISD de regie en hoe dan?
- In het raadsvoorstel zou een risico- inschatting moeten worden opgenomen van de consequenties, mocht
blijken dat de organisaties deze nieuwe taak niet of onvoldoende kunnen uitvoeren.
We hopen dat dit een bijdrage levert aan een gedegen raadsvoorstel, zodat de gemeenteraad een goed besluit
kan nemen.
Met hartelijke groet,
Namens de Wmo Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris

