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Reactie op uw advies betreffen de Compaan Tablet

Geachte heer Van der Knaap,
De ASDW heeft geadviseerd over de pilot eHealth. Uw advies heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de besluitvorming. Daarom in de eerste plaats onze dank voor uw zorgvuldig opgestelde
advies. Hier onder ga ik specifiek in op het vervolg van de pilot"

Het college heeft op 15 december van dit jaar ingestemd met de pilot eHealth. We starten met de
verspreiding van 25 Compaan Tablets. ln de pilotfase doen we ervaring op met online dienstverlening, ondersteuning en zorg op afstand en de gevolgen qua comfort voor de gebruikers. We beogen hiermee de continuering van zorg - ook in deze moeilijke periode - en meer rust voor mantelzorgers. Uit andere pilots met de Compaan Tablet in het land weten we dat eenzaamheid ook substantieel kan afnemen door gebruik te maken van dit instrument.
De Compaan Tablet is maatwerk en kan voor elke inwoner worden aangepast zodat deze past bij
de wensen van de gebruiker.
De pilot wordt uitgebreid geëvalueerd. Uiteraard informeren we u daar over.
De betaalbaarheid van de tablet is belangrijk. Een laag inkomen mag geen reden zijn om uitgesloten te worden van dit instrument. ln de pilotperiode zijn er geen kosten voor inwoners, alleen de
kosten van de internetverbinding. Naderhand kunnen inwoners een beroep doen op twee minimaregelingen (Participatieregeling, de Computerregeling) die zowel de kosten van internet als de
kosten van de tablet zouden kunnen dekken. We onderzoeken momenteel of we onze regelgeving
moeten aanpassen zodat ook de aanschaf van de tablet hier onder valt.
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Tegelijkertijd bekijken we de mogelijkheden voor een transparante aanvraagprocedure voor na de
pilotperiode.Op dit moment ligt de prioriteit van onze zorgpartners en de Wmo toegang bij het
continueren van de zorg ondanks de maatregelen die zijn getroffen als gevolg van de corona uitbraak. Bovendien is de pilot met 25 tablets te kleinschalig voor een uitgebreid aanvraagproces.
Voorstellen hiervoor worden na de evaluatie en bij een positief besluit over verdere inzet van de
tablet meegenomen in het dan te nemen besluit.
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lk hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan verzoek ik u om
contact op te nemen met de betrokken beleidsmedewerker (D. van Rijn, davrijn@gemeentewestland. nl).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,
teammanager Beleid,

E.R. Hofstede
Dit document is automatisch gegenereerd en om die reden niet ondertekend.
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