Aan de leden gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug
Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag willen wij u als nieuwe leden van de Raad feliciteren met uw benoeming in de gemeenteraad
van de Utrechtse Heuvelrug. Met uw beëdiging heeft u een belangrijke taak gekregen in de
voorbereiding en uitvoering van de drie decentrale wetten waar de gemeente per 1 januari 2015
verantwoordelijk voor wordt. De WMO 2015, de participatiewet en de jeugdwet. Ook de
implementatie van het passend onderwijs kan in het verlengde van deze wetten worden genoemd
als aandachtspunt voor 2015 en verdere jaren.
Als representatief orgaan voor burgers met een zorg of ondersteuningsvraag vragen wij u bij het
opstellen van het nieuwe collegeprogramma uit te gaan van het perspectief van burgers. In het
verlengde van dit burgerperspectief vragen wij uw aandacht voor een drietal onderwerpen.
1.

Borg de kwaliteit van leven van mensen

Wij vragen u in de beleidsvorming oog te hebben voor de positie van kwetsbare burgers, die vanaf
2015 minder snel een beroep kunnen doen op de AWBZ (straks WLZ). In uw beleid vragen wij u
aandacht te besteden aan de beschikbaarheid van een onafhankelijke clientondersteuning,
transparant te zijn over toegang tot voorzieningen en beleid in samenspraak met ingezetenen vorm
te geven en hierbij specifiek een open oog en oor te hebben voor de belangen en inkomenspositie
van mensen met een zorgvraag of mensen met een beperking. Eerder hebben wij in de Raad gepleit
voor extra aandacht (intensivering van beleid) voor de positie van de mantelzorger en/of informele
zorg. Het advies dat wij hierover opstelden is door uw Raad overgenomen en zien wij graag terug in
de beleidsvorming.
2.

Uitgangsnota transitie sociaal domein in relatie tot de meerjarenbegroting 20152018

Recent heeft de Raad ingestemd met de nota beleidskeuzen transformatie sociaal domein. Op de
website staat onder de koptekst ‘’Samen voor elkaar” dat een belangrijke doelstelling van beleid is
dat de gemeente dichter bij de burgers staat. De lokale samenleving krijgt meer
verantwoordelijkheden om zorg en ondersteuning dichtbij mensen te organiseren. Doel hiervan is
dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, er ondersteuning is voor mensen die niet op eigen
kracht om met hun netwerk zelfredzaam kunnen zijn of kunnen meedoen. Wij willen u vragen de
notitie met mogelijkheden voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting te wegen op de mate
waarin voorstellen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de drie te decentraliseren wetten. Als
WMO raad geven wij u nadrukkelijk in overweging om ook andere mogelijkheden dan in deze notitie
genoemd voor het sluitend maken van de begroting in ogenschouw te nemen. In lijn met de eerder
goedgekeurde transitienota raden wij u in ieder geval af in 2015 verder te bezuinigen op
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preventie in de gezondheidszorg



jeugd en jongeren werk.

Ook vragen wij u niet te bezuinigen op onderzoeken van de rekenkamer (dit laatste omdat het
organiseren van een kritische lokale tegenkracht de komende jaren steeds belangrijker zal worden).
Goed toegankelijke sportvoorziening, zwembaden en bibliotheek zijn belangrijke voorzieningen voor
de sociale participatie van mensen. Ook hier zal goed gekeken moeten worden op welke wijze deze
voorzieningen wel geborgd kunnen worden voor burgers van de gemeente. Tegelijkertijd geven wij u
in overweging om bestaande subsidieverhouding te transformeren naar doelfinancieringen wat
ruimte kan bieden voor burgerinitiatieven of co-creatie.
3.

Werkagenda toegankelijke gemeente

In lijn met de uitgangspunten van het binnenkort te ratificeren VN gehandicaptenverdrag vragen wij
u de uitgangspunten van dit verdrag in uw collegeprogramma te verankeren en in het verlengde
hiervan, in samenspraak met ervaringsdeskundige en/of hun representatieve organisaties, een
werkagenda op te stellen over het fysiek beter toegankelijke maken van gebouwen, informatie en
voorzieningen in onze gemeente. Wij zien het investeren in algemene voorzieningen en toegankelijk
maken van de samenleving als belangrijke randvoorwaarde voor de drie decentralisaties. Alleen als
voorzieningen, gebouwen, diensten en informatie toegankelijk zijn voor alle burgers, zijn mensen
echt in staat eigen regie over hun leven te voeren en worden zij minder afhankelijk van duurder
maatwerk.
Tevens vragen wij u in uw overwegingen mee te nemen mogelijke besparingen in overige sectoren.
Wij willen u vragen deze brief te betrekken in uw onderhandelingen over het collegeakkoord.
Wij zijn graag bereid deze brief toe te lichten en hopen in de toekomst op een constructieve relatie
met de wethouder sociaal domein en met de leden van de raad.
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Arie van Leeuwen
Voorzitter WMO raad Utrechtse Heuvelrug
Cc
College van B&W

Leersum, 8 april 2014

