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Geachte Wmo/Wwb-adviesraad,

Hierbij delen wij u mee dat we uw advies/reactie inzake het concept Beleids-
plan Wmo 2015 t/m 2018 in goede orde hebben ontvangen en willen u naar
aanleiding van uw advies het volgende meedelen.

Wij zijn verheugd dat u van mening bent dat het concept-beleidsplan duidelijk
is opgebouwd en u in grote lijnen eens bent met de manier waarop de ge-
meente zorg en ondersteuning in Ouder-Amstel wil organiseren. Wij hebben
het beleid zo duidelijk mogelijk beschreven. Het blijft echter complexe mate-
rie en primair geschreven als beleidsplan voor de gemeenteraad.

De tekstuele opmerkingen die u heeft aangegeven hebben wij aangepast in

het beleidsplan.

Naar aanleiding van de inhoudelijke opmerkingen en vragen willen wij u het
volgende meedelen:
. Voor informatie over de leeftijdsopbouw van vrijwilligers maken wij ge-

bruik van de landelijke informatie voor zover die beschikbaar is;
. Wij onderschrijven het belang van voldoende geschikte woningen voor

senioren en zullen mogelijkheden op dit terrein dan ook zo veel mogelijk
benutten;

. Wij nemen uw advies om de vrijwilligersverzekering actief onder de aan-
dacht te brengen ter harte en zullen hier uitvoering aan geven;

. Wij zullen de mogelijkheden en kosten om de toegankelijkheid van (ge-
meentelijke) gebouwen in kaart te brengen nader onderzoeken;

. De rapportage over klachten zal onderdeel worden van de periodieke
monitoring en verantwoording aan de gemeenteraad en dus ook beschik-
baar zijn voor de Adviesraad.

. Met de inloopfunctie GGZ wordt niet het Zorgadviespunt bedoeld (voor-
heen: Wmo-loket), maar een laagdrempelige ontmoetingsplek voor men-
sen met psychische problemen en is vaak gekoppeld aan een dagactivitei-
tencentrum (DAC) voor deze doelgroep'

. Bij de financiering en als aparte voorziening wordt de term'vrouwenop-
vang,nog steeds gebruikt. Echter, de aanpak van huiselijk geweld is ge-
richt op hulpverlening aan alle betrokkenen en zoveel mogelijk in de eigen
omgeving (zo min mogelijk ontwrichting van het gezin)'
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Het oplegger van een huisverbod aan de dader of het onderbrengen van
slachtoffers in de opvang wordt ingezet indien de veiligheid van (éen of
meer van) de betrokkenen in het geding is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
namens dezen,

Pagina 2 van 2

,4,


