Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 4 december 2017
Ons kenmerk : A036_28-11-2017
Uw kenmerk : 2017-66034 / 17Z.005552
Onderwerp
: verzoek om zienswijze H4 Inkoopvisie WMO ondersteuning 2019-2022

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 3 november 2017, waarin u de Adviesraad verzoekt over de
H4 Inkoopvisie WMO ondersteuning 2019-2022 een zienswijze in te dienen, komt de
Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en aandachtspunten.
Algemeen
De Adviesraad spreekt allereerst zijn waardering uit voor de uitgebreide toelichting op deze
Inkoopvisie door een beleidsambtenaar namens uw College.
De Adviesraad karakteriseert de Inkoopvisie als een helder en positief document met een
duidelijke visie op resultaatsturing, partnerschap met zorgverleners en kwaliteit van de te
leveren en ervaren zorg.
De Adviesraad kan zich ook vinden in de in deze visie voorgestelde verandering in de regierol
van de gemeente, waardoor de cliënt en de zorgprofessional in gezamenlijk overleg meer
vrijheid krijgen om optimale zorg tot stand te brengen.
De Adviesraad heeft in de Inkoopvisie geconstateerd, dat de termen “inwoner” en “cliënt” niet
consequent worden gehanteerd.
Aandachtspunt:
De Adviesraad verzoekt uw College in het regionaal overleg H4 te bevorderen, dat in de
Inkoopvisie de termen “inwoner“ en “cliënt” consequent worden gehanteerd.
Paginagewijs
e

a. Inleiding. Blz. 5, 1 alinea, laatste regel:
Het is de Adviesraad niet voldoende duidelijk, wat er met de zinsnede “ ….samenhang voor
inwoners over de gemeentegrenzen heen …..” bedoeld wordt.
Aandachtpunt:
De Adviesraad verzoekt uw College te bevorderen, dat bovenstaande zinsnede nader wordt
geëxpliciteerd.
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b. Inleiding. Blz. 5 laatste alinea, laatste regel:
De Adviesraad begrijpt, dat er uitgangspunten voor sturing op financiën dienen te worden
geformuleerd in het kader van kostenbeheersing. De Adviesraad vraagt zich in dit verband wel
af, wat er gebeurt, als het budget op is en er een (urgente) vraag is voor een voorziening.
Aandachtspunt:
De Adviesraad verzoekt uw College te bevorderen, dat bij het formuleren van de
uitgangspunten voor de sturing op financiën ook aan te geven, wat er met een (urgente) vraag
voor een voorziening gebeurt, indien het budget in een bepaald jaar uitgeput raakt.
e

c. Hoofdstuk 1. Blz. 7 voorlaatste alinea, 5 regel:
Omdat het toebrengen van schade aan anderen ook niet uit te sluiten is, is de Adviesraad van
mening, dat de zinsnede “…. en zichzelf geen schade toebrengen.” dient te worden aangevuld
met “….en anderen…” na het woord “zichzelf”.
Aandachtspunt:
De Adviesraad verzoekt uw College de hierboven vermelde zinsaanpassing te bevorderen.
d. Hoofdstuk 2. Blz. 13, laatste regel:
De Adviesraad constateert, dat de titel van paragraaf 2.2 suggereert, dat het vooral de
inwoner is die aan zet is bij zijn zorgplan.
De laatste regel is echter geformuleerd vanuit de gemeente en de zorgaanbieder. De
Adviesraad vraagt zich hierbij af, of dit wel in lijn is met de voorgestelde verandering in de
regierol van de gemeente en in de ruimere rol van de zorgverlener.
Aandachtspunt:
De Adviesraad verzoekt uw College te bevorderen, dat de laatste regel zodanig wordt
geherformuleerd, dat het de inwoner is, die duidelijk aan zet is. Bijvoorbeeld: “De gemeente
bepaalt samen met de inwoner……” wijzigen in “De inwoner bepaalt samen met de
gemeente…..”, maar ook “De inwoner(cliënt) bepaalt samen met de aanbieder…. “
e

e. Hoofdstuk 2. Blz.14, 2 e alinea, 3 regel
De Adviesraad vraagt zich af, wat de meerwaarde is van de toevoeging van het begrip “right
to challenge”, omdat de definitie in de noot onderaan blz. 14 ook al slaat op de term
“burgerinitiatief”.
Aandachtspunt:
De Adviesraad verzoekt uw College te bevorderen, dat er vooral goed gedefinieerde
Nederlandse begrippen worden gebruikt, zodat uitdrukkingen in vreemde talen kunnen worden
weggelaten.
f. Hoofdstuk 4. Blz. 22
De Adviesraad begrijpt de aandacht voor innovatie in de zorg met betrekking tot de inzet van
nieuwe technologieën als domotica en eHealth, maar is van mening, dat vormen van innovatie
het menselijk contact in de zorg niet (helemaal) mogen vervangen.
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Aandachtpunt:
De Adviesraad verzoekt uw College te bevorderen, dat toepassing van innovatie het menselijk
contact niet (helemaal) mag vervangen.
g. Redactie van de Inkoopvisie:
Het document bevat volgende typefouten:
- blz. 5, laatste zin: “Een” moet zijn “En”.
- blz. 15, iets onder het midden: “helderen” moet zijn “heldere”.
In bijlage 2 is één van de drie kleuren weggevallen.
Aandachtspunt:
De Adviesraad verzoekt uw College te bevorderen, dat de Inkoopvisie qua redactie nog eens
nader wordt bezien.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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