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Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het heeft een hoop tijd gekost, 

maar dan heb je ook wat! 

De regiovisie die de raad in april gaat vaststellen is doorwrocht en zeer ambitieus en 

wordt,  ook door de lange voorbereidingstijd en zorgvuldige aanpak,  gelukkig breed 

onderschreven door cliëntvertegenwoordigers, zelfhulpgroepen, 

ervaringsdeskundigen -dus gebruikers van voorzieningen- en aanbieders van 

voorzieningen; en ook door adviseurs zoals onze Adviesraad WMO en Jeugdhulp en de 

regionale WMO adviesraden.  

 
In de regiovisie worden twee strategische doelstellingen geformuleerd: 

- ondersteunen van kwetsbare mensen naar herstel tot een voor hen betekenisvol 

burgerschap: de herstelvisie; belangrijk is dat daarbij de kwetsbare burger 

centraal staat. Hij bepaalt zijn herstel en de manier waarop; 

- inclusie in de samenleving naar vermogen. 

D66 onderschrijft deze doelstellingen van harte. 

Maar het gaat er vervolgens natuurlijk uiteindelijk om wat er op regionaal en lokaal 

niveau moet gebeuren om deze doelen te realiseren. Ook daarvoor is een breed 

draagvlak, maar tegelijkertijd zijn er nog veel zaken -en D66 is het hier volledig mee 

eens- die nog veel aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld: 

- zelfregie van de klant: deze staat centraal; 

- maatwerk in het aanbod van ondersteuningsvormen; 

- woonzorgvormen met voorzieningen op maat: het sociaal woonakkoord is daarvoor 

een instrument, maar geeft geen 100% garanties; 

- meer ruimte voor -kleinschalige en innovatieve- initiatieven van burgers; 

- veel ruimte voor participatie van cliënten; 



- ruimte voor preventie en vroegsignalering; 

- een -langdurige- projectmatige aanpak gericht op samenhang. 

Maar de twee belangrijkste aandachtspunten voor D66 zijn: 

- expertise aan de voorkant: de wijkteams zijn uitermate belangrijk en 

daarbinnen moet voldoende specialistische knowhow beschikbaar zijn; 

- meer aandacht voor verwarde mensen; het aantal verwarde mensen stijgt 

onrustbarend en hun problematiek neemt steeds meer toe en is zeer divers. Wij 

vinden het heel zorgelijk en onacceptabel dat zorgaanbit coeders / organisaties 

elkaar nog onvoldoende weten te vinden en we dringen aan op desnoods een meer 

onorthodoxe aanpak. De WMO adviesraad verwijst naar de aanpak in Den Haag. 

Ook in Eindhoven en Amsterdam en dichter bij huis, in Vught, is men aan de slag 

en de ervaringen daar zijn positief. Wij verwachten van het college dat er snel een 

plan van aanpak wordt gepresenteerd. 

Met het vaststellen van deze regiovisie geven wij kaders en richtingen op hoofdlijnen 

aan,  stellen wij de middelen daarvoor beschikbaar en besluiten wij tot het jaarlijks 

monitoren van de regiovisie op basis van de voorgestelde ontwikkelingen en 

indicatoren. 

Dat laatste vindt D66 in dit stadium nog te vrijblijvend. Wij onderschrijven de 

uitgangspunten, maar vinden het belangrijk de ‘vinger aan de pols’ te houden bij het 

proces / de vertaling op hoofdlijnen in uitvoering -zonder daarvoor op de stoel van 

het college te gaan zitten- . Daarom stellen wij voor om,  voor de start van het 

uitvoeringsplan en voor het vaststellen van de inkoopkaders,  een expertmeeting 

c.q. hearing te houden waar wij álle belanghebbenden in staat stellen hun visie en 

hun wensen, verwachtingen en zorgen met ons te delen. En deze meeting breed te 

organiseren, dus ook voor WMO en Jeugdzorg.  
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