Wmo Adviesraad
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: Het college van B&W en
Leden van de Gemeenteraad van Loon op Zand,
Betreft: Toekomstagenda
Loon op Zand, 1 juli 2019

Geacht College en leden van de Raad,
Met belangstelling heeft de Wmo Adviesraad kennisgenomen van de door de Raad vastgestelde
Toekomstagenda als leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen in Loon op Zand. De Wmo Adviesraad is
van oordeel dat deze agenda een knap stukje werk is en daarom alle lof verdient, ook voor de ruim 80
vrijwilligers die hieraan hebben gewerkt.
De Toekomstagenda zet een stip op de horizon. Echter door het ontbreken van een financiële onderbouwing
is de vraag naar realiseerbaarheid, mede gezien in het licht van de miljoenentekorten die de gemeente op dit
moment in structurele zin heeft, niet geheel opportuun. Maar dit terzijde.
De Toekomstagenda, met een tijdsscope tot 2030, onderscheidt een viertal onderwerpen. Elk onderwerp kent
een toekomstvenster (waar wil men heen) en een charmeoffensief (hoe wil men daar komen). In de
Toekomstagenda zijn twee onderwerpen die een relatie hebben met het sociaal domein, te weten
“Gemeenschappen” en het onderwerp “ Gemeenschap, bestuur en communicatie”.
Een beperkt gedeelte van de Toekomstagenda heeft echter direct te maken met onderwerpen waar de Wmo
Adviesraad voor staat, zie onderstaande overzicht:
A

Gemeenschappen
Toekomstvenster
- In onze toekomstvisie speelt eenzaamheid
geen rol. Ouderen zijn vaak alleen en vinden
het moeilijk om het isolement te doorbreken.
Eenzaamheid onder ouderen brengen we dan
ook onder de aandacht.
- We weten hoe we moeten omgaan met
dementie

Charmeoffensief
- ’t Gasthuys als huiskamer van onze
gemeenschap. Iedere dorpskern moet
een ontmoetingsplek hebben waar
inwoners bijeen kunnen komen.
- Wijkcoaches brengen solidariteit terug
in de wijk.
- Gezond oud worden in de “Loonse Blue
Zone”
- Intergenerationele leercentra in de strijd
tegen vereenzaming
- Een dementievriendelijke gemeente
in 2030
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B

Gemeenschap, Bestuur en Communicatie
Toekomstvenster
- Wijkgericht werken is de basis van onze
samenleving
- Een wijkgerichte aanpak betekent een totaal
andere gemeente
- Een gehoorde inwoner is een tevreden
inwoner

Charmeoffensief
- De gemeenschap is beter met elkaar in
verbinding door de burgerapp
- Wijkgericht werken stopt niet bij het
inzetten van wijkteams

Niet geadresseerd, maar in de visie van de Wmo Adviesraad wel van belang zijn onderwerpen in de sfeer van:
o
o
o
o
o
o

Armoede en minima
Regionale samenwerking
Jeugd en jeugdhulp
Beschermd wonen
Vrijwilligers
Mantelzorg

Een paar specifieke onderwerpen uit de Toekomstagenda wil de Wmo Adviesraad reeds in deze fase onder
uw aandacht brengen. Dit zijn:
1. Dementievriendelijke gemeente.
Het Coalitieakkoord zegt daar heel weinig over. De Toekomstagenda zoomt daar wat
verder op in (zonder daarbij overigens een fasering in tijd voor aan te geven) door te
stellen dat de belangrijkste aandachtspunten voor een dementievriendelijke gemeente
zijn:
! Voldoende aangepaste woonruimte voor goede begeleiding
! Meer informatie voor inwoners, hoe zij dementie (eerder) herkennen en behandelen
! ’t Gasthuys voor het herkennen en doorverwijzen bij dementieklachten
Men kan zich afvragen of dit nu de onderwerpen vormen, hoe belangrijk ook, die er toe
leiden dat LoZ een dementievriendelijke gemeente kan zijn. Men zou bijvoorbeeld ook
kunnen denken aan een vast loket (in wat voor vorm dan ook) waar men terecht kan voor
dementievraagstukken. Een overweging zou ook kunnen zijn om het initiatief van de
geheugenwerkplaats verder uit te breiden naar alle dorpskernen
2. ‘ t Gasthuys als huiskamer
In het Coalitieakkoord wordt melding gemaakt van het feit dat men voor de kern LoZ de
Wetering in 2020 als dorpshuis operationeel wil hebben. Daar hebben de coalitiepartijen
zich sterk aan gecommitteerd. De Wmo Adviesraad juicht dat van harte toe, maar heeft in
dat opzicht wel zorgen. Zorgen of dat, gezien het zware financiële weer waarin de
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gemeente zich thans bevindt, nog wel een reële optie blijkt. Om maar niet te spreken over
een Gasthuys voor de Moer en/of een tweede Gasthuys in Kaatsheuvel West.
3. De toegankelijkheid van de zorg.
Over de noodzaak daartoe bestaat brede consensus. Maar bij de wijze waarop dit thans
heeft vorm gekregen zet de Wmo Adviesraad nog de nodige vraagtekens. Wellicht kan het
cliëntervaringsonderzoek ons wat meer uitsluitsel hierover geven. De Toekomstagenda
gaat echter veel verder en vindt dat het wijkgerichte werken de oplossing is van veel
problemen. Men wil dat wijkgerichte werken zodanig vormgeven dat ambtenaren en
wijkervaringsdeskundigen (wie dat zijn wordt niet genoemd) gezamenlijk een team
vormen om de inwoners van dienst te zijn.
De vraag die je hierbij kunt stellen is of dit nu wel het antwoord is op de vele zaken die
ten aanzien van bereikbaarheid spelen. Als inderdaad in alle dorpskernen een directe
toegang voor de inwoner is ten aanzien van zorg- en overheidsvragen dan zou dat
natuurlijk mooi zijn. Maar dat moet het wijkgericht werken wel een stevig fundament zijn
en dat is het, naar het oordeel van de Wmo Adviesraad, nog niet. Als men echter de
gedachte over de wijkgerichte aanpak in de Toekomstagenda doordenkt dan dient zich de
vraag aan: waarom dan ook niet burgerzaken decentraliseren? Men zou in dit verband
ook budgetten kunnen decentraliseren en de wijk verantwoordelijkheid kunnen geven
voor een aantal zaken. Dat gegeven alleen al maakt een wijkcoach overbodig, maar een
gekozen wijkcoördinator noodzakelijk.
4. In de Toekomstagenda wordt de bugerapp geïntroduceerd om de gemeenschap beter met
elkaar in verbinding te brengen. Het gebruik van een burgerapp is echter niet voor
iedereen weggelegd. Met name voor inwoners in de doelgroepen waar de Wmo
Adviesraad zijn focus op heeft is dat geen echte oplossing en verwijdert deze inwoners
eerder meer van de andere inwoners dan dat het verbindt. Daar zou men nog eens over
na moeten denken.
Kortom, de Wmo Adviesraad heeft veel waardering voor wat tot stand is gebracht in de Toekomstagenda,
maar geeft zowel het College als de Raad in overweging om bij de verdere ontwikkeling van de
Toekomstagenda ook het sociale aspect in meer brede zin te betrekken. Het spreekt uiteraard vanzelf dat de
Wmo Adviesraad daar graag een bijdrage aan wil leveren.
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