Aan: College B&W
Van: WMO Adviesraad
Datum: 25- oktober 2019
Betreft: Evaluatie sociaal domein (rapport Evaluatie sociaal domein juni 2019 door BMC)
Geacht college,
De WMO-adviesraad van Súdwest Fryslân heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport
Evaluatie Sociaal Domein.
Wij volstaan in dit stadium met een aantal algemene opmerkingen, maar willen graag vroegtijdig
betrokken worden bij de nadere maatregelen die nodig zijn voor de uitwerking van de
aanbevelingen.
Vooruitlopend op die maatregelen vragen wij u de beleidsdoelstellingen duidelijk en meetbaar te
formuleren. Dat maakt een toekomstige evaluatie waardevoller dan het rapport dat thans voorligt.
Ook biedt het – indien nodig – een handvat voor tussentijdse bijstellingen. De adviesraad vraagt
zich af of er een benchmark is: hoe doen vergelijkbare gemeenten het en wat kunnen we daar
eventueel van leren.
Verder zouden wij graag zien dat u met voorrang en indringend aandacht besteedt aan bestrijding
van eenzaamheid. Uit het rapport blijkt dat 44% van de inwoners zich eenzaam voelt. Dat is op
zichzelf al alarmerend, maar het zal u bekend zijn dat eenzaamheid vaak tot gezondheidsproblemen
leidt. En het oplossen daarvan kost vaak meer dan preventie.
Het is ons voorts opgevallen dat er geen enkele relatie wordt gelegd met de financiële positie van de
gemeente. De financiën zullen toch van invloed zijn op de inhoud van beleid?
Dit geldt evenzeer voor demografische ontwikkelingen: ontgroening en vergrijzing zullen
onmiskenbaar doorwerken in de vraag naar hulp en zorg.
Tot slot, we hebben het meerdere malen bij u aangekaart: het lijkt wel of bij elke maatregel van de
overheid er wordt gekeken naar verdere inschakeling van de burger. Op zich is er niets tegen een
meer prominente rol van het voorliggend veld, maar het eind van de belastbaarheid van vrijwilligers
en mantelzorgers is meer dan in zicht.
Op 7 november a.s. heeft een delegatie van de adviesraad overleg met de bij dit dossier betrokken
ambtenaren. Daarbij zullen we deze brief aan de orde stellen.
Wij verwachten echter ook een schriftelijke reactie van uw college.
Hoogachtend, namens de WMO-adviesraad
Andries Ekhart, Loek Hogenhout, Gerlof Otter

