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Geachte Raad van de gemeente Doetinchem,
Tot mijn spijt was ik als voorzitter van de Sociale Raad niet aanwezig op de beeldvormende raad
van 4 december jl.
Door misverstanden heeft uw uitnodiging mij niet bereikt en automatisch uitgaan van donderdag
5 december was mijn eigen blinde vlek.
Toch had ik graag een toelichting willen geven op ons advies betreffende de diverse documenten rond
beleidsregels WMO, Beschermd Wonen en Jeugdhulp.
Ik ga ervan uit dat u kennisgenomen hebt van ons advies en waar ik in een toelichting zeker op
ingegaan zou zijn, wil ik middels dit schrijven onder uw aandacht brengen.
Allereerst betreft het voor ons als cliëntenraad de moeilijkheid van de documenten. Voor degene
waarover het in deze beleidsdocumenten gaat, is het abstractieniveau enorm waardoor deze
documenten volstrekt ontoegankelijke materie worden.
Wij blijven in deze aandringen op publieksvriendelijk leesbare en vooral begrijpelijke voorlichting.
Daarnaast merken we dat de vindbaarheid van al deze documenten op de website van de gemeente
uiterst moeizaam is. Vandaar ons advies hiervoor adequate maatregelen te treffen voor zowel mensen
met een beperkte leesvaardigheid als voor mensen met de nodige zintuigelijke beperkingen.
Ik weet dat een inspreker maar 5 minuten beschikbare spreektijd heeft daarom vraag ik tot slot uw
aandacht voor de regeldruk binnen de hulp. Via cliënten vernemen wij dat veel zorgverleners zich daar
druk over maken, maar ook mensen die gebruik maken van PGB die daarbij steeds weer en meer
informatie moeten verstrekken. Ook herindicaties zijn soms een bron van administratieve druk.
In de hoop dat u ons advies betrekt bij uw besluitvorming.
Hoogachtend,

Leen van der Heiden
Onafhankelijk voorzitter Sociale Raad
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