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Waarover ging het?!
De Wmo-raad Enkhuizen vergaderde op 29 mei 2017.
Wethouder Dorus Luyckx was tijdens de gehele Wmo-raadsvergadering aanwezig als actief luisteraar.
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Iedere gemeente doet dit onderzoek jaarlijks, omdat het wettelijk verplicht is.
De vraagstelling staat vast om de uitkomsten vergelijkbaar te maken zowel met andere jaren als met andere
gemeenten. Belangrijk is daarom om te zien hoe de gemeente omgaat met de resultaten van het onderzoek. Er
worden twee expliciete verbeterpunten genoemd, namelijk de samenwerking met de huisartsen en de
samenwerking tussen de diverse hulpverleningsinstanties. Resultaten van het onderzoek op zich zijn echter wel
erg globaal en algemeen: ‘73% voelt zich gehoord’. Maar dat is 57% van de jongeren en 81% van de ouders.
Daar zit verschil tussen. Bijvoorbeeld ook ‘door de hulp besteedt mijn kind/ ik mijn vrije tijd beter’. Dat is wel
een positieve score, maar wel het laagste percentage in heel de enquête. Worden de resultaten van deze
enquête in verband gebracht met de andere bekende monitors, en gebruikt als basis voor nieuw beleid?
Evaluatie beleidsnota Wmo 2013-2016. Eigenlijk is dit stuk meer een verantwoording (wat is er gedaan in de
afgelopen periode) dan een evaluatie (wat zijn de resultaten van wat er gedaan is). Er zijn maar weinig
monitorinstrumenten gebruikt. Er zijn geen vergelijkingen in de tijd, of benchmarks met vergelijkbare
gemeenten. Het zou ook mooi zijn geweest als er in de verantwoording over de afgelopen 4 jaar een duidelijke
omslag te zien zou zijn van de oude Wmo naar de nieuwe per 1 januari 2015. In de nieuwe verordening staat
dat de effecten in de praktijk elke 2 jaar gemeten moeten worden. Daarvoor worden o.a. de GGD
Gezondheidsmonitor, Cliëntervaringsonderzoeken, en Tevredenheidsonderzoeken bij zorgaanbieders gebruikt.
Het zou mooi zijn als de nieuwe beleidsnota voor de komende 4 jaar voldoende SMART geformuleerd is om die
goed te kunnen evalueren.
Verordening Wmo. De verordening is het juridisch kader voor de beleidsnota. In de toelichting staat dat de
verordening is gekoppeld aan de beleidsnota. De verordening is in theorie al op 1 januari 2017 ingegaan. Waar
is de beleidsnota? Is die er al? Art. 21: het betrekken van de ingezetenen bij het beleid. Er staat dat er
aansluiting gezocht wordt bij de regeling en verordening Wmo-raad 2009. Dat is een beetje gek. Dat is namelijk
de oude verordening, waar nog sprake is van prestatievelden en vertegenwoordiging van doelgroepen. Dat kan
niet kloppen. Fouten moeten eruit gehaald worden.
De Wmo-raad is nog steeds benieuwd naar de inventarisatie en evaluatie van de respijtzorg-voorzieningen.
Gedachtenwisseling over een nieuwe gezondheidsnota. Met name het lokale Gezondheidsbeleid. De
conceptnota zal vooral gericht zijn op preventie: voorkomen en zo snel mogelijk ingrijpen. De vraag aan de
Wmo-raad is of die nog andere belangrijke aandachtspunten ziet naast die welke in de memo zijn aangegeven.
De Wmo-raad adviseert om naast de speerpunten van de vorige periode, t.w. roken, alcoholgebruik,
overgewicht, depressie en diabetes, aanvullend te focussen op drugsmisbruik. Er is een groot provinciaal
onderzoek naar leefstijl van jongeren van 16-25 jaar, in opdracht van projectbureau In Control of Alcohol en
Drugs. Ze proberen beeld te krijgen van de veranderingen die er gaande zijn bij die leeftijdscategorie, zodat ze
daar de passende acties op kunnen ondernemen. Beleidsambtenaar Joshua IJzer zal kijken welke concrete
acties uit het lokale alcohol- en drugsbeleid voortkomen. Voorts mist de Wmo-raad de problematiek rondom
sexting en grooming. Ook hier zal aandacht aan worden besteed. In Enkhuizen is er geen wijkgerichte aanpak,
omdat voor de GGD Enkhuizen één wijk is (qua gebiedsgrootte). WelWonen heeft wel een wijkgericht
pilotproject in Plan Noord. De evaluatie daarvan zou de Wmo-raad graag inzien. De raad discussieerde over een
wijkgerichte aanpak vanuit de gemeente. Afgesproken wordt dat de nota Lokaal Gezondheidsbeleid in concept
wordt voorgelegd aan de Wmo-raad. De raad nodigt dan graag Joshua IJzer weer uit voor een toelichting.

