
 
 
 
Reactie van de WMO raad op: 
Uitwerking BCH- variant gedeelde visie inrichting sociaal domein 
 
Algemeen. 
 
Onduidelijk is wanneer en van welke samenstelling wordt uitgegaan, van BCH , BUCH of van 
8 gemeentes. 
 
De notie is erg rommelig. Geen eenduidigheid betreffende terminologieën. Duidelijk is dat er 
uit verschillende documenten informatie is gehaald.  
 
Het beleid moet erop gericht zijn dat er afgestemd kan worden op de lokale omstandigheden. 
 
De WMO raad spreekt haar zorg uit over het trage tempo waarmee de gemeente deze 
problematiek aanpakt. Zij verwijst naar de pilot Bakkum. Hier zou nu als pilot een wijkteam 
worden samengesteld. 
Er is nog geen zicht op wanneer deze operationeel kan zijn. 
 
De WMO raad vindt dat de  klanttevredenheid goed gemonitord moet worden. 
 
Inhoudelijk. 
 
 De opgestelde visie kunnen wij onderschrijven.  
 
In het document wordt er vanuit gegaan dat de uitvoering binnen het budget moet vallen van 
de toegekende gelden. Dit staat wel op gespannen voet met het leveren van maatwerk. 
  
Er gaan jeugdteams en sociale wijkteams ontstaan , hoe gaan die samenwerken en wie gaat 
de regie voeren bij een zorgvrager/ gezin? 
Bij welk team komt een hulp vraag binnen? 
 
De Wmo raad is van  mening dat op dit moment het zeker essentieel is de volgende vragen 
te geen beantwoorden. 
 
- Wat is een wijk ( grootte, samenstelling) ? 
- Hoe en door wie wordt een wijkteam samengesteld ? 
- Aan welke doelstelling moet een sociaal wijkteam voldoen? 
- Hoe  en door wie wordt de werking van het wijkteam gecontroleerd? 
- Uit welke personen/ disciplines  bestaat een wijkteam?  En hoeveel? 
- Is een sociaal wijkteam per definitie professioneel of kunnen het actieve vrijwilligers zijn die 
de wijk goed kennen.  
 
Het sociale wijkteam moet geen extra laag worden in de B(U)CH organisatie. Wordt als 
stelling gegeven. Wat stelt de gemeente zich hierbij daad werkelijk voor? 
  
"Mensen die inkomensondersteuning van de gemeente ontvangen kunnen in het kader van 
wederkerigheid ingezet worden ten behoeve van ondersteunende taken. Het wijkteam is 
belast met het verbinden van hulpbehoevenden en uitkeringsgerechtigden waar daar 
aanleiding toe bestaat." 
De WMO raad adviseert daaraan toe te voegen: dat er  daarbij op wordt toegezien dat dit op 
vrijwillige basis gebeurt en er geen verdringing plaat vindt" 
 



  


