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Advies opinienota kostenbeheersing | maatregelen WMO en jeugd

De Participatieraad heeft kennisgenomen van de opinienota “kostenbeheersing | maatregelen WMO en
jeugd”. Er worden voorstellen gedaan om de (groei van) kosten van de WMO en de Jeugdzorg te
beteugelen. Er moeten keuzes worden gemaakt die gevolgen hebben voor de inrichting van de gemeente
en organisaties die zorg dragen voor de uitvoering van de dienstverlening. Keuzes die alle leefgebieden
van de burgers raken.
De Participatieraad heeft besloten om gezien het discussiekarakter van de nota niet op alle afzonderlijke
voorstellen in te gaan. We kiezen ervoor om een algemene reactie te geven waarin onze visie op deze en
toekomstige kostenbesparingen naar voren komen. Ook zullen we kort ingaan op hoe we de verhouding
van de Jeugdzorg zien ten opzichte van het sociale wijkteam.
De Participatieraad maakt zich zorgen om de meest kwetsbare inwoners van Haarlem en dringt er dan
ook op aan de groepen met de grootste afhankelijkheid en/of de laagste inkomens het meest te ontzien.
Ook wijst de Participatieraad op een advies uit 2016 om de CJG en de sociale wijkteams te integreren.
Dit advies heeft nieuwe relevantie gekregen door de huidige omstandigheden:
“De Participatieraad is uitdrukkelijk van mening dat de CJG consulenten onderdeel uit moeten maken
van de organisatie van het sociaal wijkteam. Wil men werkelijk één regisseur en één plan voor één gezin
is dit een hard uitgangspunt. Hiermee ontstaat een beter zicht op dubbelingen in de uitvoering van de
hulpverlening wat tevens een besparing op levert. Gezinnen waarin kinderen problemen hebben, zijn
vrijwel nooit zonder andere problemen. Feitelijk komt het voorgaande neer op het advies om alle zorg
en welzijnstaken die door de gemeente worden gefinancierd onder te brengen in één organisatie. Dit
leidt tot betere samenwerking en afstemming en een efficiëntere inzet van menskracht en middelen”.
Daarnaast wijzen wij u op het effect dat, afschaffen van de pilot Ouder Worden en Prettig Wonen, zal
hebben op de toch al veel te overspannen woningmarkt. We stellen voor dat u hiervoor in overleg gaat
met de woningcorporaties en grote verhuurders in Haarlem.
Tot slot. De Participatieraad is zich er van bewust dat keuzes gemaakt dienen te worden om de WMO en
Jeugdzorg betaalbaar te houden. Echter, voor de Participatieraad staat voorop dat - ondanks de inzet van
besparende maatregelen - de winkel open moet blijven voor de burgers met de laagste inkomens. De
Gemeentes zijn niet bevoegd om een inkomensbeleid te voeren daar is de Participatieraad van op de
hoogte.

Wij stellen daarom voor om voor maatregelen die worden geschrapt en de laagste inkomensgroep
onevenredig treffen een voorziening te maken verbonden aan de Haarlem Pas. Deze Pas faciliteert
immers Haarlemmers met een laag inkomen die voldoen aan de inkomensnorm van 120% van de
bijstandsnorm.
Het is goed te monitoren wat de effecten van de maatregelen in de praktijk zijn op de wachtlijsten,
wachttijden, klantervaringen en waardering van de dienstverlening. De Participatieraad ziet graag dat
rapportages gebaseerd zijn op concrete en meetbare doelen en resultaten.
Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

