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Hilvarenbeek 9 september 2008
Betreft: Opdracht gecoördineerd ouderenwerk

Geacht College,

Graag willen wij u adviseren over de opdracht die u wilt gaan verstrekken aan een extern bureau over de verdere
invoering van Wmo, specifiek voor het ouderenwerk.

Algemene opmerkingen:
De tijd die ons gegund is om te reageren is, mede gelet op de vakantieperiode wel erg kort. Daarnaast ontvangen
wij ter beoordeling een aanvraag offerte, waarin een projectopdracht staat. In uw begeleidende brief geeft u aan
na verwerking van de reacties al een opdracht te willen verstrekken. Dat lijkt ons een niet erg compliant
besluitvormingstraject.

Aanleiding
Deze aanleiding geeft slechts aan waarom u ons om advies vraagt, maar dat zou geen onderdeel moeten zijn van
de aanvraag voor de offerte. In die aanleiding zou moeten staan, wat de aanleiding is voor de opdracht. En die
ligt meer in de geconstateerde knelpunten.
Bovendien wekt u in de laatste zin van deze alinea de indruk, dat de Wmo Participatieraad Hilvarenbeek i.o.de
adviesfunctie zou overnemen van de diverse organisaties. In onze beleving zorgen wij meer voor een coördinatie
van die adviezen, die uiteraard hun basis vinden bij die diverse organisaties.

Opdracht
De leden van de Participatieraad vinden dat de opdrachtomschrijving te veel ruimte laat voor interpretatie. Deze
is te weinig specifiek en geeft bijvoorbeeld ook geen duidelijke criteria aan waaraan de opdracht moet voldoen.
Waar in de eerste alinea een plan van aanpak wordt gevraagd, kent men kennelijk de uitkomst al van de in de
deelopdracht benoemde onderzoeken. Immers, die onderzoeken leiden blijkbaar tot een plan van aanpak voor
gecoördineerd ouderenwerk.
Ons advies is om in deze opdracht specifiek te benoemen voor welke knelpunten een oplossing moet worden
gezocht en aan welke randvoorwaarden een dergelijke oplossing zou moeten voldoen.
Daarnaast zouden ook termen als 'gecoördineerd ouderenwerk' specifieker omschreven kunnen worden: wat
verstaat men daaronder?
We missen bovendien in de opdracht iets over besluitvormingsprocedures: wie gaat waarover beslissen?
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Dergelijke afspraken hebben een directe relatie met de manier waarop een opdracht wordt uitgevoerd (en dus
ook met de in rekening te brengen kosten). Dit kan ook worden opgenomen bij 'voorstel opdracht', zulks om te
voorkomen, dat er wel erg veel vrijheid bij het extern bureau komt te liggen. Ons idee is, dat de Gemeente het
werk wel uit handen kan geven, maar de verantwoordelijkheid (en dus de regie) niet! Dat komt in deze opdracht
onvoldoende tot uiting.

Doelgroep
Is er een bijzondere reden waarom deze opdracht zich alleen richt op 65+ ers? Dat is op zijn minst inmiddels een
discutabele grens...

Voorstel opdracht
We weten nog niet welke voorstellen uit deze opdracht voort gaan komen en het uitvoeren ervan is al in de
opdracht aan het extern bureau meegegeven??? Dat lijkt ons echt een stap te ver! Uitvoering van dergelijke
zaken hoort in de lijnorganisatie van de Gemeente te liggen en is de verantwoordelijkheid van die organisatie.
Dat kan men niet als opdracht aan een extern bureau geven.
Indien die lijnorganisatie onderbezet is, kunnen externen worden ingehuurd om, onder leiding en regie van die
lijn, activiteiten uit te voeren. In die opzet is de invloed van de verantwoordelijken ook geborgd.

Wij vertrouwen erop dat u ons advies ter harte neemt

Met vriendelijke groeten
namens de voorzitter

B. H. Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris)
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