7) Voorstel inzake uitgangspunten transitie Begeleiding decentralisatie AWBZ
Bij de bespreking van dit voorstel, wordt wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- status (“waarde”) uitgangspuntennotitie. Fractie VL wijst erop dat de decentralisatie op dit
moment stil ligt (decentralisatie is controversieel verklaard), wat is dit in dat licht de waarde
van de notitie op dit moment?
Toegelicht wordt dat de decentralisatie er uiteindelijk wel zal komen. Het is van belang “dat
de gemeente op dit moment vast alles heel goed in beeld heeft”. De uitgangspunten gaan de
basis vormen voor de verdere uitwerking. Overigens zal ook de uitwerking nog weer ter
goedkeuring aan de raad worden voorgelegd;
- meer zorg voor minder geld. Kan dat?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen geeft aan dat het college haar uiterste best zal doen om door
middel van efficiency maatregelen meer zorg voor minder geld te leveren. Hij verwacht dat
het kan. Vooral door samenwerking kunnen zaken goedkoper worden geregeld
(massa=kassa);
- positie mantelzorgers. Gewezen wordt op uitgangspunt 9 d. Verschillende fracties vragen
hoe nu tegen de positie van mantelzorgers wordt aangekeken. Er wordt op gewezen dat er een
innerlijke tegenstrijdigheid in de uitgangspunten zit. Het beroep op zelfredzaamheid versus
professionalisering.
Verantwoordelijk teammanager dhr. Teunissen licht de achtergrond van uitgangspunt 9 d toe.
“Wij willen de deur sluiten voor een financiele vergoeding van mantelzorgers uit de PGB’s.
Immers aan de betaling van mantelzorgers zitten veel financiele risico’s”;
- vervoer. Uitgangspunt 7. Waarom wordt er voor gekozen om de bestaande infrastructuur
rondom het vervoer van en naar de dagbesteding in 2014 niet te wijzigen? Fractie VVD wijst
erop dat dit temeer vreemd is, omdat er in 2013 wel onderzoek naar het vervoer wordt gedaan.
Dhr. Teunissen geeft aan dat het beeld op dit moment is dat de regeling van het vervoer “een
ratjetoe is”. Portefeuillehouder dhr. Wijnen zegt toe dat nog inzicht zal worden gegeven in de
vervoerskosten en de besteding van de gelden voor vervoer;
- de portefeuillehouder zegt verder toe nog aan te zullen leveren:
+ een overzicht van de middelen / mogelijkheden voor respijt zorg;
+ de uitkomsten van het burgerpanel over gezondheid;
- fractie PvdA geeft aan dat het wat haar betreft gewenst is dat de middelen vanuit de AWBZ
worden geoormerkt.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

