Bijlage 2 bij advies WMO Adviesraad Eersel inzake concept Welzijnskader 2016-2019
Reactie op concept Welzijnskader 2016-2019 Senioren
Pagina 8 Woonvisie
De woonvisie is slechts summier aan de orde geweest in de WMO-adviesraad van 23-02-2015. De
Seniorenraad heeft daarover ook schriftelijk advies uitgebracht op 10-02-2015. Niet duidelijk is of in
de Woonvisie de reacties uit de WMO-adviesraad zijn meegenomen. Waarschijnlijk niet want het
advies van ons was om niet alleen uit te gaan van ouderen en mensen met een beperking. Dat er
onder andere inventarisatie had moeten plaatsvinden en uitgegaan moest worden van recente
gegevens en getallen.
Pagina 14 Extra financiële inzet (binnen kader)
Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,-- (co-financiering vereist) om
zonodig sneller te kunnen anticiperen op bewonersinitiatieven.
Wij vragen ons af of het niet raadzaam is om, bij de vaststelling van het subsidieprogramma, per dorp
bijv. € 2.500,-- beschikbaar te stellen, zonder dit te hoeven aanvragen om dit naar eigen inzicht te
besteden zonder allerlei procedures te moeten volgen. Uiteraard dient wel verantwoording achteraf
plaats te vinden.
Pagina 15 Nota vrijwillige inzet 2012-2015
2e alinea m.b.t. "Visie". Zie hier het belang van een eigen budget per kern, vrij te besteden met
verantwoording achteraf.
Pagina 17 Gaat over "Ondersteunen en afstemmen", 2e gedachtenpuntje.
Deskundigheidsbevordering is natuurlijk belangrijk. Het onderzoek naar mogelijkheden van een
Kempische Vrijwilligersacademie zou naar onze mening in samenwerking kunnen/moeten met GOWWelzijn maar niet uitsluitend. Ook andere instanties kunnen hierin iets betekenen.
Pagina 25 Ketenzorg
Over de voornemens als zodanig over de Ketenzorg is reactie niet nodig, maar het onderzoeken of de
invulling en financiering van de maatwerkoplossingen per dorp een coproductie kan zijn van
gemeente en Ziektekostenverzekeraars (inzet wijkverpleegkundige), moet niet leiden tot vertraging
van de al in gang zijnde ontwikkelingen in de kernen. Het verloopt momenteel toch al moeizaam.
Nog uit te voeren onderzoek moet dit niet stagneren.
Pagina 37 "Financieel kader"
Punt 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 15.000,-- zodat elke kern over een dorpsgebonden
budget (dgb) van € 2.500,-- kan beschikken. Zie ook onze opmerking m.b.t. pagina 14.

