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Geacht College,
Eind januari heeft STIP (Steun-en InformatiePunt GGz) de vestiging in Lelystad moeten
sluiten wegens het uitblijven van subsidie voor 2013. Met het vertrek van STIP is er een
einde gekomen aan een laagdrempelige voorziening voor mensen met een GGz-achtergrond en/of hun direct betrokkenen. De Wmo raad betreurt dit.
Volgens de Wmo (3e prestatieveld) is de gemeente ook verantwoordelijk voor de
ondersteuning van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. Deze kwetsbare
groep is moeilijk bereikbaar. Dat blijkt ook tijdens gesprekken die vertegenwoordigers van de
Wmoraad voeren met lokale instellingen en organisaties. Telkens wordt benadrukt hoe
moeilijk het is deze groep te bereiken en hun wensen en belangen voor het voetlicht te
krijgen. Daardoor blijft ook hun specifieke kennis en expertise (ervaringsdeskundigheid)
onderbelicht. Door de ontwikkelingen op landelijk niveau zullen mensen met een GGz
achtergrond zich steeds vaker gaan melden bij het Wmo loket of zich juist in isolement
terugtrekken en niet meer bereikbaar zijn voor wijkteams. Als gevolg van de aangekondigde
bezuinigingen, waar ook deze groep mee te maken krijgt, zullen vragen over financiële en
zorginhoudelijke consequenties alleen maar toenemen.
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat een laagdrempelige inloopgelegenheid
voor GGz-cliënten absoluut noodzakelijk is. Daarbij dienen de behoefte aan privacy en een
veilige omgeving voor de betrokkenen voorop te staan.
Wij denken aan een laagdrempelige locatie, waar mensen informatie kunnen krijgen en
advies of begeleiding omtrent ondermeer de Wmo. Het moet mogelijk zijn om een dergelijk
informatiepunt te realiseren met hulp van vrijwilligers gedurende een beperkt aantal uren in
de week.
Wij adviseren u met lokale partijen om tafel te gaan zitten om te zien of een dergelijke
oplossing mogelijk is. Mogelijk is het IDO, dat bekend is met de doelgroep, bereid mee te
denken over een oplossing. Het kan toch niet zo zijn dat door het vertrek van STIP uit
Lelystad deze kwetsbare groep nog verder uit beeld verdwijnt.
Met vriendelijke groet, namens de cliëntenraad Wmo,

Lia van Vliet
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