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Aan de Raad.

Onderwerp
Vertrouwenspersoon zorg

Korte inhoud
Voorgesteld wordt dat inwoners met een kwetsbaarheid en een zeer beperkt netwerk
de mogelijkheid geboden wordt gebruik te maken van een vertrouwenspersoon van
buiten de reguliere ondersteuningsvormen.

Voorstel van het College
Voor kennisgeving aannemen.

Bijlagen
Memo aan raad over Vertrouwenspersoon zorg

Toelichting
In de raadsvergadering van 10 september jl. is het college gevraagd om het inzetten
van een voorziening Vertrouwenspersoon Zorg nader te overwegen (toezegging 201513).
In nadrukkelijke afstemming met de Adviesraad Wmo hebben een aantal afwegingen
geleid tot nadere besluitvorming van het college over een in te zetten voorziening
Vertrouwenspersoon Zorg:
- het mogelijke belang van een dergelijke aanvullende voorziening voor mensen
met een kwetsbaarheid en een zeer beperkt eigen netwerk;
- het benadrukken van een beperkte - op specifieke adhoc-basis, in maatwerk in te zetten voorziening (niet een zwaar ingerichte structurele organisatievorm);
- de diversiteit aan mogelijk in te zetten vertrouwenspersonen (vaak op vrijwillige
basis, soms professioneel), afhankelijk van de specifieke kwetsbaarheid van
betreffende burgers;
- de diversiteit aan ‘momenten in het traject’ waarop kwetsbare mensen behoefte
kunnen hebben aan een dergelijke vertrouwensrol;
- de mogelijkheid dat de dorpenteams op basis van hun professionele cliëntondersteuningsrol deze aanvullende voorziening kunnen inzetten ten behoeve
van kwetsbare mensen met een zeer beperkt eigen netwerk;
- de mogelijkheid dat met een dergelijke beperkte voorziening meer formele en
vaak duurdere procedures kunnen worden voorkomen;
- het belang om na een jaar het effect van een dergelijke voorziening te
evalueren.
Zie voor verdere toelichting de bijgevoegde Memo aan de gemeenteraad.
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