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Betreft: Koerswijziging Mens en Welzijn (RTG 9 februari 2021) 

 

 
Geacht College, 
 
In het afgelopen jaar is de CMO niet op de hoogte gesteld van de voorgenomen koerswijziging van Mens en 
Welzijn en daarmee van de gemeente. Dat betreuren wij.  
De aankondiging van de RTG hebben wij niet ontvangen en pas kort voor de RTG van 9 februari hebben wij 
kennis kunnen nemen van de documenten. Daardoor hebben wij deze helaas maar beperkt kunnen 
bespreken. 
 
Met de voorgestelde koerswijziging wil Mens en Welzijn zich volledig gaan toeleggen op preventieve 
activiteiten en zal geen maatwerkvoorzieningen meer uitvoeren of begeleiden. 
Wij adviseren u om de volgende opmerkingen en vragen te betrekken bij uw besluitvorming: 
 

1. Onze eerste zorg gaat uit naar de huidige cliënten:  
- op welke wijze zijn zij direct of indirect betrokken geweest bij het opstellen van het nieuwe 

beleid 
- wat gaat er concreet veranderen in de aandacht en zorg voor deze cliënten 
- wie neemt de zorg over en op welke wijze wordt de zorgvraag van de cliënten behandeld 
- worden er cliënten overgeheveld van maatwerk naar voorliggende voorziening en zo ja, wat 

is de reden hiervoor 
- als voorliggende voorzieningen onvoldoende blijken te zijn, wat gebeurt er dan en door wie 

wordt deze indicatie dan gesteld? 
 

2. In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de planning van de overdracht van de ‘lopende 
opdrachten’. De tijdstippen van de overdracht lijken niet in overeenstemming te zijn met de 
feitelijke situatie.  

- Op welke wijze zijn de betrokken instanties betrokken geweest bij de planning en hebben 
  zij voldoende capaciteit om de taken van Mens en Welzijn over te nemen? 
- Welke overdrachten hebben reeds plaats gevonden? 

 
3. Cliënten waarvoor de algemene voorziening dagbesteding niet passend is, moeten nu gedwongen 

naar een andere locatie. Deze verandering is juist voor deze kwetsbare groep ingrijpend.  

- Is er genoeg ruimte en mankracht voor de begeleiding? 

- Wordt de algemene voorziening dagbesteding ook in de dorpen aangeboden? 
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4. Algemene voorzieningen kunnen bijdragen aan de kostenbeheersing van de Wmo-uitgaven, zo 
wordt gesteld. Het concept is nu vooral gericht op ouderen (eenzaamheid, mantelzorg, langer 
zelfstandig thuis wonen, vitaal ouder worden, enzovoort.)  

- Ook wordt genoemd talentontwikkeling, jong & oud. Hoe wordt dit ingevuld? 
- Zijn met deze plannen “talentontwikkeling, jong & oud” ook bezuinigingen te verwachten van 
   maatwerkvoorzieningen afgegeven door het CJG?  
- Is er ook ruimte voor algemene voorzieningen dagbesteding voor de jeugd bij Mens en Welzijn  
  (Klein Twello)? 
  
 

De CMO adviseert u om de voorgenomen beleidswijziging te toetsen aan de voornemens in de Kadernota 
Sociaal Domein.  
 
 
 
 
 
 
Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 
 
Hoogachtend, 
Fred W. van der Vegte,      Harrie G. M. Mulder, 
Voorzitter       Secretaris 
 


