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Terug koppeling adviesbrief Respiltzorg

Geachte heer Van der KnaaP,

Op 1 februari 2021 heeÍt u namens de ASDW een adviesbrief gestuurd inzake de respijtzorg bin-

nen gemeente Wesland. Met deze brief geven wij u een terugkoppeling op wat wij met dit advies

hebben gedaan.

Op dinsdag 20 april en op maandag 25 oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen ge-

meente westland, de ASDW en bij het laatste gesprek ook het sKT.

Besproken is dat de ASDW signalen heeft opgevangen dat respijtzorg voor jongeren tot 18 laar
niet meer wordt afgegeven door het SKT.

Het SKT heeft aangegeven dit punt niet te herkennen. lndien nodig wordt er respijtzorg ingezet en

er zijn voldoende aanbieders (14) die kortdurend verblijf bieden. Het SKT zal hier in de gesprek-

ken met jongeren en de ouders van jongeren extra aandacht aan besteden.

Met betrekking tot de jongvolwassenen zal hier met de nieuwe inkoop van de Wmo diensten voor

ZO23 aandacht aan gegeven worden. Er zal bewaakt worden of er voldoende kortdurend verblijf
wordt ingekocht voor zowel de ouderen als jongvolwassenen.

Uit het laatste gesprek bleek dat er niet één specifieke doelgroep aan te wijzen is waar deze sig-

nalen vandaan komen. Er is geen zicht op aantallen of concrete casussen. Er is hierdoor op dit

moment geen aanleiding om te investeren in een aparte voorziening voor respijtzorg voor de leef-

tijd van 18-30 jaar.

Tot slot werd vastgesteld dat dit beeld door alle aanwezigen werd gedeeld en is er afgesproken

dat we elkaar op de hoogte houden indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Wij danken u voor de adviesbrief. Het wordt zeer gewaardeerd dat de ASDW meedenkt'
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Vertrouwend u hiermee voldoende gei'nformeerd te hebben

Hoogachtend,
Overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders van Westland,

teammanager Beleid,

E.R. Hofstede

Deze brief is digitaal ondertekend en om die reden niet van een handtekening voorzien
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