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Onderwerp: advies uitgangspunten regionale samenwerking Gendringen, 24-09-2013. 

Geacht College, 

Naar aanleiding van de notitie "Uitgangspunten en aanpak van regionale samenwerking in het sociaal 
domein voor de gemeenten in de Achterhoek" wil de Wmo-raad U het volgende adviseren. 
I. De Wmo-raad mist het element om de inwoners van de Achterhoek te betrekken bij deze 
samenwerking. Hierbij kan gedacht worden aan vertegenwoordigers van professionele organisaties en 
cliëntenorganisaties. Anders gezegd: het betrekken van de mensen die te maken krijgen met de 
decentralisaties en de samenwerking in dit verband in de Achterhoek. Het uitgangspunt van denken 
zou meer op de persoon gericht moeten zijn. De uitgangspunten: "De burger in zijn omgeving als 
vertrekpunt" en "De belangen van mensen prevaleren boven die van de systeemwerelden" worden 
genoemd, maar niet meer teruggevonden in tekst. Dit gegeven staat centraal in het nieuwe denken voor 
zowel de burger als de overheid. De regelgeving dient dan ook op de persoon gericht te zijn. 
II. Over de bekostiging, die direct gekoppeld is aan het leveren van diensten en producten, pagina 4, 
wil de Wmo-raad toevoegen, dat hierbij nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, dat 
overlappingen van diensten van de vele maatschappelijke organisaties in de Achterhoek voorkomen 
moeten worden. De concurrentiegedachte en kwaliteit hierbij kan van doorslaggevende betekenis zijn. 
De Wmo-raad realiseert zich, dat hierdoor samenwerking, fusies of opheffing van organisaties het 
gevolg kunnen zijn. 
III. "Gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice", pagina 
7, is niet alleen om een betere efficiency te doen ontstaan, maar dit standpunt is ook zeer goed 
bruikbaar om tussen de gemeenten in de Achterhoek de uniformering van de uitvoering van beleid 
beter tot stand te doen komen. Praktisch: regels in Doetinchem wijken dan niet meer zo sterk af van 
die in de Oude IJsselstreek. 
IV. "Stuur op een minimum aan bureaucratie en een maximum aan flexibiliteit, waarbij wel aandacht 
blijft voor kwaliteit, toetsbaarheid en beheersbaarheid.", pagina 8. Dit spreekt de Wmo-raad aan, maar 
na de ervaring met de kantelingsgedachte van de Wmo blijkt dat "oude" regeltjes de ambtenaar niet in 
staat stellen de nieuwe gedachte door te voeren. Er moet bekeken worden, welke regels kunnen 
verdwijnen. 
V . De Wmo-raad mist in het gehele stuk de overgang van A W B Z naar Wmo. 

Uw reactie over dit advies wachten wij af. 

Met vriendelijke groet 

^brnelissen-Roemaat, secr. WMO-raad. 
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