Wmo Adviesraad
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: Het college van B&W van de gemeente Loon op Zand
Betreft: Monitor Sociaal Domein
Loon op Zand, 2 november 2020

Geacht College
De WMO Adviesraad heeft over de monitor sociaal domein editie 2-2020 in een eerder stadium vooroverleg
gevoerd. Het doet de WMO adviesraad deugd te constateren dat de tijdens dit vooroverleg voorgestelde
suggesties in grote lijnen zijn overgenomen. De WMO adviesraad vindt de nu gepresenteerde monitor een
prima stuk werk dat een nuttig instrument van beleidsvoorbereiding vormt voor en van te ontwikkelen beleid
en reeds ontwikkeld beleid op het gebied van het sociaal domein. De monitor verdient dan ook alle lof.
De WMO adviesraad is tevens verheugd te zien dat de adviezen uit zijn vorige reactie van 18-05-2020, met
name waar het gaat om gevoerde gesprekken met huisartsen en schoolleiders, meegenomen zijn. Mochten
deze gesprekken leiden tot aanpassing en/of wijziging van het beleid dan wil de WMO adviesraad daar graag
over geïnformeerd worden.
Met betrekking tot de gepresenteerde databank is de WMO adviesraad nieuwsgierig of de veronderstelling
juist zou kunnen zijn dat de daling van de vraag naar jeugdhulp in de laatste fase door deze acties verminderd
is? Niet alles is immers terug te leiden naar de Corona pandemie.
De WMO adviesraad mist in de monitor sociaal domein nog wel de gewenste integraliteit van de
verschillende wetten. De verstrekkingen leggen nu nog geen/ te weinig lijntjes naar het sociale klimaat,
voorliggend veld en algemene voorzieningen.
Als beleidssuggestie geeft de WMO adviesraad u graag in overweging om een verdere slag te slaan op het
gebied van preventie. Hierbij valt te denken aan preventieve checks door de praktijkondersteuner van de
huisarts. Door in gesprek te gaan is het niet ondenkbaar dat praktische zaken ondervangen kunnen worden op
het gebied van hulpmiddelen, veilig wonen, sociaal leefklimaat, psychische ondersteuning etc. Deze
preventieve aanpak kan ervoor zorgen dat (mogelijke) problematiek niet hoog oploopt en dat mensen in een
vroeg stadium ondersteuning krijgen waardoor duurdere trajecten overbodig zijn of in ieder geval uitgesteld
kunnen worden. De WMO adviesraad hoopt in de evaluatie van 2021 de cijfermatige input te zien van de
voorgesteld acties.
Alles overziend is de WMO adviesraad van mening dat de monitor sociaal domein een goed initiatief is dat in
zijn groeiproces mogelijkheden biedt voor de toekomst.
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