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Onderwerp: Overgang AWBZ-taken naar gemeenten in samenwerking met relevante partijen. 

Geacht college, 
Geachte leden van de gemeenteraad. 

De ombouw van de Nederlandse verzorgingsstaat in een verzameling van verzorgingsgemeenten is in 
volle gang. Dit transitieproces waarbij extra taken zijn toebedeeld aan gemeenten trekt een zware wissel 
op elk gemeentebestuur, ongetwijfeld ook op uw gemeente. 

Vanwege onder meer de veranderde geldstromen (te denken is aan de overheveling van AWBZ-gelden 
naar de WMO) is de hervorming van de langdurige zorg een majeure operatie die een prominente 
regisserende rol vergt van het gemeentebestuur. 
Inbreng van burgers en hun medezeggenschapsorganen mag daarbij niet ontbreken. 

Wij gaan ervan uit dat u dichtbij en samen met de bewoners en organisaties in uw gemeente deze 
regierol wilt spelen en de nodige stimulans zult geven om meer gemeenschapszin en samenhang in uw 
gemeente te bewerkstelligen. Het betrekken van de diverse spelers bij elkaar is hierbij noodzakelijk: 
'verbinden' zien we als een effectieve manier van besturen. 

Veelal gaan politici en beleidsmakers ervan uit dat de burgers, waaronder de hulp- en zorgbehoeven- de 
ouderen, meer voor zichzelf gaan zorgen en ondersteuning zullen aanvragen van hun sociale netwerk. 
De leidende gedachte is dat ouderen langer thuis blijven wonen, hierbij de eigen regie over het leven 
voeren, al dan niet met hulp van affectieve burgers, mantelzorgers en vrijwilligers. Van deze laatste 
groepen wordt een grotere bijdrage verwacht. 
Maar dat gaat (naar onze mening) niet 'zo maar' lukken; immers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn al 
vaak overbelast. Sterker nog, we mogen geen overspannen en onrealistische verwachtingen hebben dat 
met de nieuwe manier van denken voor eenieder wel goed komt. In tegendeel, wij maken ons zorgen of 
iedereen wel kan blijven meedoen. 
De zwakkeren, ouderen in het bijzonder, mogen in onze samenleving niet tussen wal en het schip 
geraken. 

De gewenste herijking van de verhoudingen uitgaande van wederkerigheid dient gepaard te gaan met de 
nodige afstemming, coördinatie en samenwerking en het maken van goede afspraken ter zake. 
Immers de kwaliteit van de gemeentelijke samenleving wordt afgemeten aan de wijze waarop wij allen 
met de meest kwetsbare burgers omgaan, de mate waarin wij hen liefdevol, met aandacht en warmte 
benaderen en van dienst zijn. 
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Gelet op het bovenstaande richten wij ons tot u: college, gemeenteraad en politieke partijen. 
Wij vragen u om het voortouw te nemen en de burgers en relevante partijen bij dit ondenwerp te 
betrekken. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan de inzet van sociale wijkteams en 
professionals dichtbij de burger. 

Als hoopgevend zien wij, voor zover bekend, de recente uitspraken van uw raad m.b.t. het sociaal 
domein. 
Uw raad roept uw college op advies- en andere belangenbehartigende organisaties te betrekken en 
hierover te rapporteren aan de raad. 

Naar vermogen wil onze cliëntenraad verantwoordelijkheid delen en vanuit onze expertise meedenken 
over de in gang gezette veranderingsprocessen. Wij zien in dat ook onze rol gaat veranderen, 
afstemming met de gemeentelijke WMO-raad zal dan ook noodzakelijk zijn. 

Kortom, wij doen een beroep op u - primair richten wij ons tot uw college - om vanuit een heldere visie in 
deze het voortouw te nemen in uw verzorgingsgemeente en horen graag van u hoe u ons wilt betrekken 
in uw gemeente. 

Met vriendelijke groet. 

De Centrale Cliëntenraad Viva! Zorggroep, 

Mevr. M. Verweel, voorzitter. 
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