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Betreft: AWBZ pakketmaatregelen

Geacht College,

Enige tijd gelegen heeft de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek u een brief gestuurd over de
AWBZ pakketmaatregelen voor burgers. Deze brief, die ik nog even bijvoeg, was bedoeld om
in het algemeen uw aandacht te vragen voor de volgen van deze pakketmaatregelen voor
burgers. In deze brief willen we u meer specifieke vragen stellen
 Heeft de gemeente zicht op het aantal mensen dat door de pakketmaatregelen in de
problemen dreigt te komen en op het type begeleiding waar het om gaat? Zijn
bijvoorbeeld de gegevens van het CIZ bekend, en/of heeft de gemeente navraag
gedaan bij zorgaanbieders en/of het Zorgkantoor?
 Welke maatregelen heeft de gemeente mogelijk al getroffen om te voorkomen dat
mensen in de problemen raken? Betreft het hier permanente maatregelen of tijdelijke
maatregelen in afwachting van nader beleid?
 Hoe ziet de gemeente haar rol en verantwoordelijkheid als het gaat om de gevolgen
van de pakketmaatregelen AWBZ, met andere woorden: hoe geeft de gemeente
invulling aan de compensatieplicht van de Wmo?
 Wil de gemeente de vraag om begeleiding opvangen met collectief aanbod of is de
individuele hulpvraag van cliënten leidend?
 Welke bestaande voorzieningen op het gebied van ondersteunende begeleiding zijn er
in de gemeente? Komen deze extra onder druk te staan? Welke leemtes zijn er nog in
de voorzieningen?
 Hoe gaat de gemeente de consulenten van de zorgloketten en andere intermediairs
(ouderenadviseurs, steunpunten mantelzorg) informeren?
 Hoe gaat de gemeente haar burgers informeren over de ontwikkelingen en waar zij
terecht kunnen met vragen?
 Hoe gaat de gemeente monitoren of mensen niet tussen wal en schip raken?

Wij hopen in het aanstaand overleg met de wethouder antwoord op deze vragen te krijgen.
Met vriendelijke groeten
namens de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek
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