Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
t.a.v. mevr. R. van de Hamsvoord
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 23 februari 2015
Betreft: ervaringen 3D’s, bevindingen gebruikers en aanbieders
monitorcijfers
Geacht college,
Sinds 1 januari 2015 is de Wmo van kracht; de gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun
burgers.
Onze Wmo Adviesraad heeft met u mogen meedenken in het voorbereidend traject en haar adviezen aan u uitgebracht,
meestal in samenwerking met de Wmo Adviesraden van Reusel DM en Bergeijk.
Met grote belangstelling willen deze Wmo Adviesraden nu in het vervolgtraject de processen volgen, m.a.w. zicht krijgen op
‘wat er gebeurt’ en deze informatie uitwisselen in de regio.
Wij zijn echter niet op de hoogte van de gegevens die reeds beschikbaar zijn en wélke gegevens dat zouden zijn.
Om e.e.a. goed te kunnen monitoren, is het belangrijk dat wij kunnen beschikken over zowel kwalitatieve als kwantitatieve,
zowel positieve als negatieve informatie en gegevens, van het gehele veld, inclusief de zorgverzekeraars. Wij denken aan
gegevens vanuit de ISD, het Wmo loket, LOT en Kempenteam, wellicht de GGD en vanuit voorliggende cijfers ook de
onderlinge samenhang. En om een goed beeld te krijgen is het van belang dat deze gegevens zo worden aangeleverd dat
onderlinge vergelijkingen tussen de verschillende gemeenten in de Kempen mogelijk zijn.
Graag zouden wij van u vernemen hoe de noodzakelijke informatie kan worden geleverd.
Wij stellen ons als adviesraden voor ook actief open te staan voor informatie, bijvoorbeeld via onze website, de overlegtafel
Wmo en informatie die we als Wmo raden aan aanbieders kunnen vragen over hun ervaringen.
Voor de goede orde laat ik u ook weten, dat in het overleg van de gezamenlijke Wmo Adviesraden Reusel DM, Bergeijk en
Eersel is besproken dat alle raden eenzelfde verzoek aan de portefeuillehouder van hun gemeente zullen doen.
In het vertrouwen dat u ons hiermee van dienst kunt zijn , tekenen wij,
Met hartelijke groet,
Namens de WMO Adviesraad Eersel
R. Castelijns, secretaris

www.wmoadviesraadeersel.nl
info@wmoadviesraadeersel.nl

