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De WMO adviesraad van de gemeente Bergen is gevraagd een reactie te geven over het Transitieplan 
begeleiding regio Alkmaar.  

 

De WMO Adviesraad van de Gemeente Bergen is geconfronteerd met een korte tijd van voorbereiding 
en zal derhalve slechts kunnen ingaan op enkele markante punten uit dit plan. 

 De leden van de raad stellen het ook nu weer zeer op prijs dat ze in een vroeg stadium betrokken 
worden bij de totstandkoming en ontwikkeling  van deze voor onze burgers zo belangrijke 
beslissingen. 

Vooropgesteld is de raad van mening dat bij de toegepaste korting op het budget de gemeente geen 
blaam treft maar gelijktijdig stelt de raad wel vast dat het budget weliswaar met 25% wordt gekort 
maar heeft niet kunnen vaststellen van welk budget deze korting wordt toegepast. 

Tijdens de introductie van het plan op onze vergadering van 8 januari j.l. werd gesproken over een 
steekproef van 30 personen als zijnde een geselecteerde groep van cliënten onder de groep van 3000 
bestaande cliënten (pag 14). De raad is van mening dat hier sprake is van een niet homogene groep 
mensen en heeft daarom zijn grote twijfels of een percentage van 1% wel tot een bruikbaar en valide 
resultaat zal kunnen leiden. 

De raad vraagt zich voorts af, of een innovatiebudget in dit geval zinvol is. Natuurlijk moet er ruimte 
zijn voor nieuwe aanpak, maar financiële ruimte voor vernieuwing kan tevens leiden tot verspilling. 

Voorts heeft men zich afgevraagd in hoeverre de consulenten competent zijn. Wij missen het beleid dat 
is ontwikkeld bij het stellen van opleiding- en scholingseisen. In de nota die wij hierover nog van de 
zijde van de Gemeente zullen ontvangen zouden wij dit graag uitgewerkt terug willen zien. 

Het is de raad opgevallen dat deze beleidsnota niet is gedateerd en evenmin wordt de auteur vermeld. 

Tenslotte mist de raad de uitwerking van de klacht- en de beroepsmogelijkheden. 

 

De raad spreekt vervolgens de verwachting uit dat aan onze punten in de vervolgnota aandacht zal 
worden besteed. 

 

Bergen, 10 januari 2014  


