
Veere, Middelburg en Vlissingen vragen advies

Gemeenten:
Denk mee
over zorg
door Carla van de Merbel

DOMBURG - De drie Walcherse ge-
meenten zijn druk bezig met het
opzetten van een nieuw efficiënt
en betaalbaar zorgsysteem. Eind
volgend jaar moet het klaar zijn.
Veere, Middelburg en Vlissingen
vragen sinds deze week inwoners
mee te denken en opmerkingen
en ideeën over zorgbeleid te mel-
den via de websites van de ge-
meenten.
De gemeenten in Nederland staan
voor een grote opdracht Rijk en
provincie schuiven tal van zorg-
taken (ondersteuning, begeleiding
en verzorging) door naar de ge-
meenten en verlagen daarbij ook
nog eens drastisch de bijdragen.
De drie gemeenten op Walcheren
pakken de handschoen samen op.'Een uitdaging' noemt wethoudèr
Chris Maas van Veere het. mede
namens zijn collega's in Middel-
burg en Vlissingen. Maas erkent
dat meer doen met minder geld'een behoorlijke opdracht' is.,,Het
zal niet allemaal gladjes verlopèn.
Daarvoor is de opdracht te groot
en wordt er te veel gekort. Maar er
zijn ook kansen." Want het moet
efÍiciënter en betaalbaarder kun-
nen, zegt Maas. ,,En dit is een kans
om de versnippering in de zoÍgte-
rug te dringen."
Als voorbeeld noemr hij de bezui-
niging op de huishoudelijke hulp,
geregeld via de Wet-maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). Vanaf
zor4 kornt driekwart van het bud-
get hiervoor te vervallen. Mensen
die nu deze thuiszorg krijgen, kun-
nen deze houden, maar moeten
een (hogere) eigen bijdrage beta-
len. De gemeenten dragen dan al-
leen nog bij voor mensen die het
echt nodig hebben en het niet kun-
nen betalen, zegt Maas.
Zomaar een ander heikel punc het
persoonsgebonden budget (pgb).
Veel mensen kunnen met dit geld

zelf kiezen welke zorg ze inkopen.
Het pgb-principe kost veel geld en
staat daarmee ter discussie. Maas
wil de mogelijkheid ván een pgb
in stand houden. ,,Op zich ben ik
voorstander van het pgb. Als de ge-
meenten dat straks zelf kunnen re-
gelen, komt er ruimte om er op
een adequate manier mee om te
gaan. We moeten daar goed naar
kijken."
Bij de opzet van het nieuwe zorg-
systeem wordt samenwerking tus-
sen instellingen, organisaties en
vrijwilligers belangrijk. Zij worden
dan ook nu al betrokken bij de
plannen. Maar de gemeenten zijn
ook benieuwd naar de visie van
mensen die zorg ontvangen, zorg
geven of die mensen vertegen-
woordigen. Via de knop 'Denk

mee over zorg!'op de websites van
de gemeenten Veere, Middelburg
en Vlissingen wordt om die me-
ningen gevraagd. Iedereen 'met

wensen, opmerkingen of ideeën
over jeugdzorg begeleiding thuis-
zorg, ondersteuning, dagbesteding
Porthos, opgroeien, zoÍg op
school' kan hier reageren. Vier uit-
gangspunten voor het nieuwe be-
Ieid zijn, zo staat op de website:'Dat iedereen op Walcheren zo
goed mogelijk mee kan doen aan
onze samenleving. Dat mensen zo
lang mogelijk zelfstandig blijven.
Dat zorgverleners snel kunnen
doen wat nodig is voor een klant.
Dat de gemeenten de kosten laag
kunnen houden'. Er kan per the-
ma worden gereageerd. Bij-elk the-
ma wordt ook achtergrondinfor-
matie gegeven.
Als het nodig is, worden mensen
die een bericht plaatsen actiefbe-
naderd voor een toelichting. De
mogelijkheid via de website te rea-
geren, geldt in ieder geval tot eind
december en mogelijk langer.
Maas moedigt mensen aan: ,,Het is
belangrijk voor her totale beleid
om te weten wat er speelt."
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Marieke Biermans aan het werk bii Kek in de Scheldestraat in Vlissingen. Veel mensen met een verstandelijke en li-
chameliike beperking werken via het persoonsgebonden budget bij deze dagbesteding van Gors. foto Ruben oreêl

'Zonder pgb zou dit niet kunnen'
MIDDETBURG - ,,Juist door de inzet
van de persoonsgebonden budget-
ten kunnen we dit doen. Die bud-
getten moeten echt blijven!" Voor-
zitter folanthe Jansen van de stich-
ting Wonen met Zorg en Onder-
steuning gaat dit zeker nog doorge-
ven aan de gemeenten. Haar zoon
Dirk woont in een appartement
van WMZO in de Trompstraat in
Middelburg. De stichting koopt
met de pgb's begeleiding in via
WoondroomZorg. ,,Daarmee is de
zorg goedkoper dan via een instel-

ling." Dirk werkt een deel van de
week bij de dagbesteding Kek van
Gors in Vlissingen. Ook de begelei-
ding hier wordt betaald met het
pgb. ,,Laat de dagbesteding in
stand", gaat fansen ook via de web-
site van een Walcherse gemeente
melden. ,,Maar kijk wel of het ver-
voer anders kan, want dat is heel
duur." Ook Klazien de Ridder uit
Arnemuiden gaat reageren op de
oproep van de gemeenten. Al is ze
eigenlijk 'al die veranderingen
spuugzat'. Klaziens dochter Regi-

ne is huisgenoot en collega van
Dirk. Haar andere dochter Eveline
woont in een huis van stichting
Philadelphia. Behalve de inzer van
de pgb'i betaalt De Ridder ook
een eigen bijdrage. Ook zij noemr
het vervoer ineÍficiënt en daar-
door onnodig duur. Marieke Bier-
mans uit Vlissingen loopt stage bij
Kek. Het pgb dat zij heeft, is daar-
door nu voor Kek nog niet nodig,
maar wordt wel gebruikt voor be-
geleiding bij hockey en een mid-
dag op een zorgboerderij.

J.F.F. Jansen
Markering


