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Geachte heer Van Rijn,
Het reorganiseren - of wellicht beter gezegd het vernieuwen - van zorg en maatschappelijke ondersteuning is voor ons
een gezamenlijk avontuur. Daarbij ontmoeten wij zowel nationaal als lokaal verschillende uitdagingen. Zo zijn wij naar
aanleiding van Kamervragen van de SP fractie over de huishoudelijke ondersteuning recentelijk met uw ministerie in
gesprek geraakt over de uitvoering van de Wmo. De vragen gingen specifiek over de aanpak op de Brabantse Wal
(Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht). Graag zouden wij verder met u in gesprek gaan over waar we op dit
terrein tegen aan lopen en hoe we hier gezamenlijk en constructief verder mee aan de slag kunnen .
Ruimte voor innovatie
Om de decentralisaties in hun uitwerking tot een succes te maken voor de samenleving, is het, mede gelet op de
bijbehorende financiële uitdagingen, noodzakelijk de organisatie en uitvoering van zorg en maatschappelijke
ondersteuning daadwerkelijk te kunnen vernieuwen . Wij hechten er daarom waarde aan u mee te nemen in de door ons
gekozen aanpak van huishoudelijke ondersteuning en u daarmee meer inzage te geven in onze overwegingen om het
echt anders te gaan doen.
Recht op zekerheid en een schoon en leefbaar huis
In de eerste plaats hebben wij er voor gekozen alle bestaande cliënten met een beschikking de zekerheid te geven dat
het eerder toegekend recht op huishoudelijke ondersteuning wordt gecontinueerd. Dit betekent dat op de Brabantse Wal
iedereen met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning het recht op huishoudelijke ondersteuning behoudt.
In de tweede plaats hebben wij er voor gekozen dat recht op huishoudelijke ondersteuning op de Brabantse Wal betekent
recht op een schoon en leefbaar huis. Het te bereiken resultaat staat dus voorop, niet het aantal uren dat daarvoor wordt
ingezet. De afspraken over hoe dat resultaat wordt bereikt, is maatwerk en volgt uit het samenspel tussen de cliënt en de
zorg professional. De cliënt kan altijd bij de gemeente terecht voor vragen en ondersteuning. De zorg professional dient
verantwoording af te leggen over het te bereiken resultaat.
Naar aanleiding van het gesprek met uw ministerie over de Kamervragen hebben wij voorts besloten - ter verdere
waarborging van de positie van de cliënten - alle cliënten na het gesprek met de zorgprofessional, nogmaals een voor
bezwaar en beroep vatbare beschikking te sturen waarin de resultaatafspraken worden vastgelegd.
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Wij ervaren hierbij evenwel een spanningsveld tussen enerzijds het bieden van rechtszekerheid en anderzijds het (op
een vernieuwende manier) kunnen bieden van maatwerk.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Zoals u zelf aangeeft in uw brief van 9 april jl. (7 47273-134966-DMO) hebben wij elkaar, onze maatschappelijke partners
en de cliënten hard nodig om de benodigde kanteling in het sociale domein mogelijk te maken. Dit geldt niet alleen voor
onderwerpen als de huishoudelijke ondersteuning maar zeker ook voor dossiers als het beschermd wonen en de
jeugdzorg . Wij hebben u hier afgelopen maanden vaker over aangeschreven, te meer vanwege de grote financiële
uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien. Dit maakt de noodzaak tot innovatie ook groot en hierbij hebben wij elkaar
inderdaad hard nodig. Om de uitvoering van alle decentralisaties te laten slagen moet binnen de samenwerking tussen
de verschillende partners gezamenlijke verantwoordelijkheid, inzet en inspanning voorop staan.
U bent van harte welkom op de Brabantse Wal!
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een bezoek aan onze Brabantse Wal om vanuit een positieve insteek te
presenteren wat onze vernieuwende aanpak inhoudt, waar we tegen aan lopen en hoe we dit in samenspraak met uw
ministerie kunnen oplossen. Indien u hiervoor openstaat kan dit wat ons betreft op korte termijn plaatsvinden. Hiertoe kan
contact op worden genomen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Bergen op Zoom via telefoonnummer 0164277 420.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de wethouders sociaal domein van de Brabantse Wal gemeenten, te weten Cor van Geel en Cors
Zijlmans van de gemeente Steenbergen, Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht en Yvonne Kammeijer van
de gemeente Bergen op Zoom,
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