Aan het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Zwolle, 13 november 2014
Betreft: Ongevraagd advies dagbesteding

Geacht College,
Op basis van artikel 2.1 van de Verordening Participatieraad gemeente Zwolle, brengt de
Participatieraad een ongevraagd advies uit over dagbesteding.
De Participatieraad maakt zich ernstig zorgen over de inkoop van dagbesteding en de consequenties
hiervan voor de Zwolse burgers met een ondersteuningsvraag. In het Uitvoeringsprogramma staat dat
dagbesteding zowel als een algemene voorziening als ook als een maatwerkvoorziening aangeboden
kan worden. De mogelijkheid van een PGB voor dagbesteding staat daar ook expliciet in benoemd.
Op 3 maart heeft de Wmo-adviesraad een advies uitgebracht aan uw college en aan de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling. In de klankbordgroep transitie AWBZ/Wmo is ook uitgebreid
gesproken over dagbesteding.
De Wmo-adviesraad heeft door haar opheffing geen advies meer uit kunnen brengen op het
Uitvoeringsprogramma dagbesteding. Dit is in juli door de gemeenteraad vastgesteld. De
Participatieraad heeft in augustus kennis genomen van dit programma en geen advies meer
uitgebracht omdat ze voldoende gewaarborgd zag dat dagbesteding ook als maatwerkvoorziening
beschikbaar zou blijven.
De Participatieraad is daarna gevraagd haar inbreng te hebben in het inkoopproces.
Helaas is onze raad pas na veel navragen en aandringen en in een erg laat stadium – eind oktober betrokken.
In haar advies op het Beleidsplan Wmo heeft de Participatieraad aangegeven dat ze verheugd is dat
uw college Diensten in en aan huis en dagbesteding als een maatwerkvoorziening beschrijft.
Bij het inkoopoverleg dagbesteding hoorden leden van de Participatieraad dat dagbesteding alleen als
algemene voorziening aangeboden wordt.
Dat heeft voor clienten consequenties. Ze worden geconfronteerd met stapeling van de eigen
bijdrage: ze betalen veelal voor begeleiding al via het CAK. Daarnaast is de keuzevrijheid niet
gewaarborgd en het PGB heeft daarin geen plaats.
Bij het vaststellen van de nieuwe Wmo is besloten dat een PGB een wettelijk recht is voor alle burgers
voor alle taken die van AWBZ overgaan naar Wmo.
Wij vrezen dat mantelzorgers nog zwaarder belast gaan worden dan nu al het geval is omdat, gezien
de extra kosten, soms geen gebruik meer kan worden gemaakt van de dagopvang.
De Participatieraad is ontdaan dat ze niet in een vroeg stadium betrokken is en dat het
cliëntenperspectief bij de beleidsvorming dagbesteding niet is meegenomen.
Het heeft ons des te meer verbaasd omdat deze werkwijze totaal afwijkt van hoe u normaliter de
Participatieraad en haar klankbordgroep betrekt.
Wij gaan ervan uit dat u ons advies om dagbesteding ook als maatwerkvoorziening aan te bieden - en
daarin de keuze aan de cliënt laat - alsnog overneemt.
Mocht dit advies u aanleiding geven tot vragen, dan zij wij graag bereid tot een nadere toelichting.

Hoogachtend,
Rabia Madarun
Voorzitter Participatieraad

