Blog 6: maart 2018

Onderwerp: Zorg
Zorg is een breed onderwerp en kent ook veel
problemen. Voor velen van financiële aard.
Maar voor ons altijd met een menselijke kant.
De huidige coalitie van CDA, H&G, PvdA en VVD
koos in 2015 voor het geld als uitgangspunt.
Dat kwam van de rijksoverheid en daarmee
wilde de coalitie de nieuwe taken uitvoeren
(Wmo, Participatiewet en jeugdwet). Wij
vonden en vinden het belangrijker te kijken
naar wat mensen nodig hebben, vervolgens
vast te stellen wat reëel is en dan maatwerk te
bieden voor de juiste oplossing. De mens
centraal en niet het geld. Zeker bij nieuwe taken leek het ons belangrijk om de zorgvraag vast te
stellen. Desnoods ten koste van andere begrotingsposten/projecten.

Huishoudelijke hulp
In 2015 werden de ruim 800 mensen die huishoudelijke hulp ontvingen in eerste instantie gebeld
door de gemeente. De strekking van het verhaal: ‘denkt u zelf meer te kunnen of denkt u iemand in
de omgeving te vinden die het voor u kan? Ja, dan stoppen wij de hulp of u betaalt zelf meer bij.’
Een grote groep werd zo ‘overvallen’. Na commentaar van ons werden gesprekken aan huis gevoerd.
Maar zoals de coalitie het wilde, werd het aantal van ruim 800 mensen teruggebracht naar zo’n 250.
Nou zijn wij niet van mening dat iedereen slecht werd behandeld. Een deel van de mensen bleek echt
in staat om de huishoudelijke zorg zelf te regelen. Maar een groot deel niet en toch vielen zij buiten
de boot. Gewoon door gebrek aan weerwoord.
Gelukkig heeft de Raad van Beroep in haar rechtspraak Valkenswaard teruggefloten. Het moest
anders. En mondjesmaat ging het ook anders. Alleen toen volgden in twee jaar tijd diverse brieven
van de gemeente die elkaar soms ook weer tegen spraken. En DAT gaan we anders doen. Wij
begrijpen ook dat we niet iedereen alles kunnen aanbieden. Maar je kunt wel de mens centraal
stellen. Als het aan ons ligt, wordt er nu ook anders gecommuniceerd. We kunnen makkelijk zonder
een vierde wethouder dus dat salaris gaan we gebruiken voor betere communicatie.

Schuldhulpverlening
Mensen in de schuldhulpverlening gaan we actief thuis of op een andere gewenste locatie benaderen
EN we gaan ze echt helpen. Het kan namelijk niet meer zo zijn dat de hulpvragers omkomen in
nieuwe schriftelijke verzoeken om papieren aan te leveren. Daar hebben ze er al genoeg van. En vaak
nog in ongeopende enveloppen. Sommigen verzuipen er in. Zoals gezegd: als we de kans krijgen,
gaan wij deze mensen echt helpen! Die kennis hebben we zelf in huis bij onze kandidaten en die
kennis gaan we dus inzetten.

Jeugdhulp
Voor veel mensen is de weg bij jongerenzorg nog veel te onbekend. Daardoor bewandelen ouders /
verzorgers nu vaak een omweg, alvorens ze bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) uitkomen. Zij
komen vaak uit bij een zorgleverancier die niet gecontracteerd is of die erg lange wachtlijsten heeft.
Door betere communicatie over dit onderwerp, voorkomen we dat mensen onnodig veel tijd
verspillen met het vinden van de juiste zorg die kan worden geboden.

Participatieverordening
De Participatieverordening kent thans in principe geen mogelijkheid tot maatwerk als mensen iets
nodig hebben. Wat nu leidend is, is de laagste prijs. Dat gaan we terugdraaien. Wij willen de
verordening aanpassen, zodat de menselijke maat weer mogelijk wordt.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
De afgelopen periode hebben wij vanuit de oppositie in samenwerking met bijvoorbeeld Het Goed in
Valkenswaard veel moeite gedaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te krijgen.
Dat is beperkt gelukt. Maar we houden vol. Elke man of vrouw die we weer op de arbeidsmarkt
krijgen is pure winst. Voor hem/haar en voor onze allemaal. Ook de komende periode krijgt dit van
ons veel aandacht.

Wat nog meer?
•

•

In de blog “Wonen” hebben we onze wens van zorgcomplex beschreven. Lees dat gerust nog
eens na. Een wooncombinatie tussen jong en oud, inclusief zorg, verzorging, recreatie,
kinderopvang e.d.
In de blog “Agenda 22” hebben we beschreven wat we willen doen in de openbare ruimte
voor mensen met een beperking van welke aard ook.

Is er dus een reden om voor Samen voor Valkenswaard te kiezen?
Jazeker!

