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Betreft: advies concept evaluatie Welzijnskader
Geacht college,
U hebt ons verzocht om advies uit te brengen over het concept evaluatie Welzijnskader en dan met
name over de onderdelen Participatie, Jeugd, Wmo en Vrijwilligers.
Het Welzijnskader had oorspronkelijk een looptijd van 2016 t/m 2020. Omdat veel onderwerpen die
toen benoemd werden nog steeds actueel zijn, is besloten de looptijd met 2 jaar te verlengen. Deze
evaluatie is opgemaakt aan de hand van onderzoeksresultaten en uitgevoerde activiteiten.
Het afgelopen jaar werd beheerst door het coronavirus. Dat zal diepe sporen achterlaten op alle
terreinen van het leven. Wij hebben dan ook geprobeerd om dit in onze commentaren mee te
nemen: wat hebben we ervaren, welke consequenties zou het coronajaar kunnen hebben voor onze
toekomst, met welke thema’s moeten we in de toekomst aan de slag?
Over het algemeen is de ASD positief gestemd over deze evaluatie, maar zij wil toch enkele algemene
opmerkingen toevoegen:
-

Er is veel psychische nood onder de jeugd, ook de gezinnen lijden eronder. Met passende zorg en
begeleiding is nog veel te winnen. Het is vooral belangrijk dat voldaan kan worden aan de zorg
die nodig is en dat de lopende zaken worden doorgezet. Het IJslandse recept kan een goede
bijdrage leveren aan de monitoring en preventie. Samenwerking in het onderwijs en
ondersteuning daarvan is een noodzaak.

-

Participatie en inclusie samenbrengen is een must. Deze thema’s kunnen niet zonder elkaar.
We zullen de initiatieven van inwoners moeten aanmoedigen en faciliteren, ontmoeting, zorg en
welzijn in de kernen moeten organiseren en ervoor moeten zorgen dat ze toegankelijk zijn.
KBO en dorpsraden kunnen daarin samenwerken.
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Echter, in de actie ‘dorpen maken het verschil’ wordt de nuancering en ondersteuning door de
gemeente gemist. De gemeente moet laten zien dat ze dit belangrijk vindt! Daarbij verwijzen we
naar ons advies van febr. 2016, waarin expliciet wordt gewezen op het belang van samenspel
tussen burger en gemeente, dat nodig is om te komen tot een breed en integraal beleid.
Citaat: ‘Daarbij missen we echter de ambitie die de gemeente zou moeten uitstralen, om te zorgen voor een goede ondersteuning
van het welzijn van de burgers in samenspel mét die burgers. Ze mag en moet uitstralen dat het iets is van ons allemaal.
Van de burgers wordt verwacht zelfredzaam te zijn, zo lang en zo veel mogelijk te participeren in de samenleving. Dan moet de
burger ook weten dat de gemeente zich óók inzet om dat te bevorderen en met oog voor een breed en integraal beleid voorwaarden
schept en lacunes opheft.’

Helaas komt de beoogde ‘opinieraad’ bij Kempenplus nog steeds niet van de grond.
-

De vergadering is blij met de aandacht voor de vrijwilligers in het welzijnskader. In deze tijd is het
lastig om vrijwilligers te vinden, op bestuurlijk terrein en op lange termijn is het een probleem.
Enquêtes en percentages kunnen niet altijd de reële knelpunten weergeven. In hoeverre kan bijv.
de mantelzorger, specifiek in deze onzekere tijd, aanspraak maken op ondersteuning en
waardering door de gemeente?

-

Bij de maatschappelijke ondersteuning neemt de zorgzwaarte toe en met de invoering van het
abonnementstarief wordt de doelgroep groter. Dat heeft te veel impact voor andere hulpvragen.
Niet alleen bij ouderen maar ook bij mensen met psychische achtergrond is de problematiek
behoorlijk. Gelukkig wordt de zorgzwaarte in het nieuwe Welzijnskader nadrukkelijk als indicator
meegenomen.
V.w.b. de bekendheid met clientondersteuning is het percentage nog steeds te laag. Bijv. de KBO
zou een grotere rol kunnen spelen bij de clientondersteuning.

Naast deze algemene opmerkingen verwijzen wij u voor de concrete reacties naar het verslag van
onze (digitale) vergadering, die werd gehouden op 1 maart jl.
Wij vertrouwen erop dat wij u met dit advies van dienst zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen
hierover hebben, dan horen wij dat graag.
Namens de WMO Adviesraad Eersel
P. Bunnik, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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