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Betreft: Reactie op het koersdocument en samenhang Wwn, decentralisatie extramurale begeleiding 

AWBZ en decentralisatie Zorg voor de jeugd 

  

Geachte mevrouw, beste Lenneke, 
 

De Participatieraad heeft op 14 februari het koersdocument en samenhang Wwn, decentralisatie 

extramurale begeleiding AWBZ en decentralisatie Zorg voor de jeugd besproken. We zijn verheugd 

dat we al in zo’n vroeg stadium kennis kunnen nemen van de stand van zaken in dit proces.  
 

Behalve het feit dat het noodzakelijk is dat gemeenten op dit gebied met elkaar samenwerken is een 

bijkomend voordeel dat in regioverband gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise.  
Wij zijn het eens met de uitgangspunten als basis voor de samenhang van de decentralisaties, waarin 

de Kanteling duidelijk naar voren komt. Ook de afstemmingsonderwerpen zijn duidelijk.  

Wij hopen dat de doelen van de transities en de regionale samenwerking/afstemming vooraf in de 
procesgang zoveel als mogelijk SMART worden geformuleerd. 

We hebben enkele vragen. 

 Voor wat betreft de afstemming tussen de regionale en lokaal-gemeentelijke schaal  is het 

adagium: “lokaal mogelijk en regionaal als nodig” vanzelfsprekend.  

We vragen ons echter wel af aan welke criteria “het lokaal mogelijk” moet voldoen. Staat 
hierbij de lokale cliënt/burger centraal en/of wellicht de capaciteit van het gemeentelijk 

apparaat?  

 Wordt voor wat betreft de scheiding lokaal en regionaal te zijner tijd ook advies gevraagd aan 

de Participatieraad? 

 Worden in Hilvarenbeek ook projectorganisaties opgestart en zo ja, voor welke (deel)transities 

en wanneer en met welke partijen? 

 Hoe wordt de advisering van Wmoraden in alle deelnemende gemeenten voldoende geborgd 

bij een regionale samenwerking?  

 
Een verandering van voorzieningen veroorzaakt vaak onrust bij burgers. Wij vragen u tijdig de 

cliënten/burgers te informeren over deze veranderingen.  

 

Wij hebben van u gehoord dat in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd wordt, waarvoor wij 
worden uitgenodigd.  

Wij zullen zeker op de uitnodiging ingaan en hopen dat we tijdig de datum en de daarvoor benodigde 

stukken ontvangen.  
 

Met vriendelijke groeten 

 

 
B. Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris) 


