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Reactie op uw advies over het advies evaluatie

centrumregeling Wmo

Geachte leden van de adviesraad,
Op 19 junijl. hebt u advies uitgebracht over de evaluatie centrumregeling Wmo. We hebben
deze evaluatie 1 meijl. ter informatie naar u gestuurd. We hebben daarbij aangegeven dat de
wethouders Wmo uit de regio Brabant Noordoost-oost hun colleges willen voorstellen om de
regionale samenwerking Wmo vanaf 2020 binnen de huidige Wmo-regio Brabant Noordoostoost voort te zetten. We hebben u gevraagd om een advies te geven over dit het voorstel voor
voortzetting van de regionale samenwerking Wmo. In deze brief reageer ik op uw advies.

Gevraagd advies regionale samenwerking Wmo vanaf 2O2O
U geeft aan dat de Adviesraad sociaal domein een positief advies geeft over de continuering
van regionale samenwerking binnen de centrumregeling Wmo in de regio Brabant Noordoostoost vanaf 2020.
U geeft aan dat u, naast deze instemming met de continuering van de regionale
samenwerking, ook nog een aantal adviezen mee wilt geven:

Regionale samenwerking en lokale inkleuring:
U geeft aan dat het goed is om op regionaal niveau samen te werken, maar pleit ook voor
lokale inkleuring bij de uitwerking van de regionale afspraken. U benoemt dat maatwerk voor
de eigen gemeente van belang is om de belangen van de burger goed te borgen. U geeft het
volgende advies:
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De ASD Oss blijven betrekken bij de uitwerking Wmo Verordening, het Financieel Besluit en de
Nadere Regels van de gemeente Oss. De ASD Oss kan op deze onderdelen gevraagd en
ongevraagd een advies geven.
We hebben in de afgelopen periode goed samengewerkt binnen de regio Brabant-Noordoostoost. Maar, daar waar regionaal beleid gemaakt wordt en regionaal zorg ingekocht wordt, kan
soms een spanningsveld ontstaan met (het gevoel dat er weinig ruimte is voor) lokale
inkleuring. Binnen de regio Brabant Noordoost-oost willen we graag samen blijven werken,
maar willen we ook blijven zoeken naar lokale kleuring waar nodig en mogelijk. (Een mooi
voorbeeld hiervan uit de afgelopen periode is de Proeftuin Ruwaard.) In de gesprekken die
ambtelijk en bestuurlijk met u gevoerd worden, is regionale samenwerking regelmatig punt
van gesprek. Ook in de komende tijd blijven we daar graag met u over in gesprek,
U adviseert om de Asd Oss te blijven betrekken bij de uitwerking van de Wmo verordening,
financieel besluit en Nadere regels. Als er in de toekomst een nieuwe verordening, financieel
besluit of nadere regels nodig zijn, dan zullen we weer bij de ontwikkeling van deze
documenten afstemming met u zoeken, en zal er tevens advies aan u gevraagd worden. Begin
dit jaar is de nieuwe Wmo-verordening en Nadere Regels vastgesteld. Hierbij is op een
constructíeve wijze samengewerkt met de Asd/Kenniskring Wmo.

Evaluatieonderzoek van bureau Key:
U geeft aan dat u door de betrokken ambtenaren voldoende geïnformeerd bent over het
proces van de evaluatie van de huidige centrumregeling Wmo en het proces om te komen tot
een nieuw beleidskader en nieuwe centrumregeling Wmo vanaf 2020. In die gesprekken is
ook besproken of de Asd als respondent deel wilde nemen aan de evaluatie. Omdat het de
verwachting was dat, omdat het de evaluatie van de regionale samenwerking betrof, het
onderzoek technisch van aard zou zijn, heeft de Asd aangegeven niet deel te hoeven nemen
aan de evaluatie, Achteraf gezien blijkt het onderzoek meer inhoudelijk te zijn en had u wel
deel willen nemen. U geeft aan dat u in de evaluatie de stem van de gebruiker mist. En, u
geeft de aanbeveling om bij een volgende evaluatie tenminste de Asd's te betrekken. U geeft
het volgende advies:
Bedenk een mogelijkheid om de gebruiker te betrekken bij toekomstige evaluaties van de

centrumregeling Wmo.
Toen er eind 2Ot7 met u gesproken is over de evaluatie van de centrumregeling, is ook
ambtelijk de afweging gemaakt dat voor de evaluatie van de centrumregeling met name de
input van gemeenten van belang was, omdat met name de samenwerking tussen de
betrokken gemeenten in de centrumregeling geregeld wordt. Eind april is met u besproken
hoe het proces richting het nieuwe beleidsplan en de nieuwe centrumregeling Wmo 20202023 er uit zal zien. We hopen dat alle Asd's uit de regio Brabant Noordoost-oost onderdeel
willen uitmaken van het proces om het beleidsplan Wmo 2020 op te stellen. In dat proces is in
elk geval voldoende gelegenheid voor u om inhoudelijke punten in te brengen.
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Uw advies om de gebruiker te betrekken bij toekomstige evaluaties van de centrumregeling

neem ik niet over. Ik denk dat de ervaring van cliënten niet gaat over de vorm van de
regionale samenwerking, maar over de hulp die zij ontvangen. Voor hen is deelname aan deze
evaluatie niet interessant. Dat betekent overigens niet dat ik niet wil weten wat de mening
van cliënten is over dezorg vanuit de Wmo. Die mening onderzoeken we via het jaarlijkse
schriftelijke cliëntervaringsonderzoek Wmo. (De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
over2077 zijn onlangs aan uw kenniskring gepresenteerd. Momenteel liggen deze resultaten
ter reactie bij de kenniskring en de Adviesraad voor.) Daarnaast zoeken we, mede op basis
van uw advies over het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016, naast het schriftelijke
kwantitatieve cliëntervaringsonderzoek naar andere manieren om met Osse burgers in
gesprek te gaan over thema's binnen het sociale domein. Bijvoorbeeld door het organiseren
van panelbijeenkomsten. We streven er naar om in de tweede helft van dit jaar een of meer
panelbijeenkomsten te organiseren.
Ik neem uw suggestie om dan de Asd's in een volgende evaluatie van de centrumregeling te
betrekken, wel graag over.

Evaluatie Wmo voorzieningen Jeugd
U geeft aan dat in de evaluatie de koppeling met de voorzieningen voor jeugd ontbreekt.
Zoals u ook in uw advies aangeeft worden de Wmo en de Jeugdwet vanuit twee verschillende
centrumregelingen uitgevoerd. Op dit moment wordt de centrumregeling jeugd Brabant
Noordoost geëvalueerd vanuit de gemeente's-Hertogenbosch. U geeft het volgende advies:
Betrek voor de volledigheid van de evaluatie van alle Wmo voorzieningen de uitkomst van de
evaluatie Wmo voorziening Jeugd in toekomstige rapportages.
Als de evaluatie van de centrumregeling jeugd klaar is, is het interessant om te kijken naar
relaties met de (evaluatie van de) centrumregeling Wmo. Waar u vooral op doelt, denk ik, is
de koppeling tussen de voorzieningen vanuit de jeugdwet en de Wmo waar jongeren van 18
jaar en ouder gebruik van kunnen maken. Klopt dat? De kenniskring jeugd van uw Asd heeft
hier onlangs een advies over uitgebracht. Vindt u het goed dat de inhoudelijke reactie vanuit
de gemeente Oss hierop volgt in de beantwoording van uw advies over'Problematiek 18+'?

Ik hoop dat ik hiermee uw adviezen voldoende inhoudelijk beantwoord heb. Als u aanvullende
vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van B en W van de gemeente Oss,

T. W. G. van Kessel
Wethouder Zorg en Welzijn c.a.

