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Epe, 20 mei 2016

Betreft: Advies Gebiedsgericht Werken in Epe

Geacht college,
De Wmo-adviesraad heeft kennisgenomen van het visiedocument “Gebiedsgericht Werken in Epe”.
Met de in deze notitie geformuleerde visie kunnen wij ons voor het grootste deel vinden. We hebben
nog wel enkele kanttekeningen en vragen:
 Wij vinden het positief dat het gebied woon- en leefomgeving erin vermeld is, maar wij missen
het gebied van de (arbeids)participatie. Dit is een belangrijk onderdeel van het sociaal
domein, omdat het wel of niet meedoen aan werk (al dan niet betaald, onbetaald, beschermd)
een heel belangrijk aspect is van hoe mensen in het leven staan. Wij adviseren u het gebied
van (arbeids)participatie op te nemen en uit te werken in het visiedocument.
 In ons advies Sociale Agenda 2015-2016 van 2 mei 2015 hebben we een aantal zaken
opgemerkt die ook op dit document van toepassing zijn. We willen nogmaals aandacht vragen
voor dit advies rond de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Om deze groep inwoners te
bereiken is een andere wijze en op de betreffende individuen gerichte vorm van communicatie
nodig dan twitter, faceboek, de website van de gemeente en de voorlichtingspagina in het
Veluws Nieuws.
 Op blz. 13 bij professionele ondersteuning worden de 3 teams genoemd. Volgens ons is er
grote kans van overlap bij de Sociale Wijkteams, de wijkteams en de Multi Disciplinaire
Teams.
 Is de privacy van de inwoners voldoende gewaarborgd?
 Er wordt een groot beroep gedaan op de motivatie en ondersteuning van vrijwilligers, burgers
en buren ten behoeve van de kwetsbare inwoners. Wij vragen ons af of dit wel realistisch is.
Veel organisaties kampen nu al met een tekort aan vrijwilligers. Buren en wijkbewoners willen
vaak geen “klikspaan” zijn en daarnaast is de samenleving sterk geïndividualiseerd. Zijn de
burgers zich er al van bewust wat er van hen wordt verwacht en zijn zij er bereid en klaar
voor?
Tot zover onze reactie op visiedocument “Gebiedsgericht Werken in Epe”.
Met vriendelijke groet,
Wmo-adviesraad Epe,

Corina van der Valk, voorzitter

