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zelf kiezenwelkezorgze inkopen.
Het pgb-principekostveelgelden
- De drie Walcherse
DOMBURG
ge- staat daarmeeter discussie.Maas
meentenzijn druk bezigmet het wil de mogelijkheidván een pgb
opzettenvan een nieuw efficiënt in standhouden.,,Opzich ben ik
en betaalbaarzorgsysteem.Eind voorstander
van het pgb.Als de gevolgendjaar moet het klaar zijn. meentendat strakszelfkunnenreVeere,Middelburg en Vlissingen gelen,komt er ruimte om er op
vragensinds dezeweek inwoners een adequatemanier mee om te
mee te denken en opmerkingen gaan.We moetendaar goed naar
en ideeënover zorgbeleidte mel- kijken."
den via de websitesvan de ge- Bij de opzetvan het nieuwezorgmeenten.
systeemwordt samenwerking
tusDe gemeentenin Nederlandstaan sen instellingen,organisatiesen
voor een grote opdracht Rijk en vrijwilligersbelangrijk.Zij worden
provincieschuivental vanzorgdan ook nu al betrokkenbij de
taken (ondersteuning,begeleiding plannen.Maarde gemeenten
zijn
en verzorging)door naar de ge- ook benieuwdnaar de visie van
meenten en verlagendaarbij ook mensendie zorg ontvangen,zorg
nog eens drastischde bijdragen. geven of die mensen vertegenDe drie gemeentenop Walcheren woordigen. Via de knop 'Denk
pakkende handschoen
samenop. meeoverzorg!'op de websitesvan
'Een
uitdaging'noemt wethoudèr de gemeentenVeere,Middelburg
Chris Maasvan Veerehet. mede en Vlissingenwordt om die menamenszijn collega'sin Middel- ningen gevraagd.Iedereen 'met
burg en Vlissingen.Maas erkent wensen, opmerkingenof ideeën
dat meer doen met minder geld overjeugdzorgbegeleidingthuis'een
behoorlijkeopdracht'is.,,Het zorg,ondersteuning,
dagbesteding
zal niet allemaalgladjesverlopèn. Porthos, opgroeien, zoÍg op
Daarvoor is de opdrachtte groot school'kan hier reageren.
Vier uiten wordt er te veelgekort.Maarer gangspuntenvoor het nieuwebezijn ook kansen."Want het moet Ieid zijn, zo staat op de website:
efÍiciënter en betaalbaarderkun- 'Dat iedereen op Walcheren zo
nen, zegtMaas.,,Endit is eenkans goed mogelijkmee kan doen aan
om de versnipperingin de zoÍgte- onzesamenleving.
Dat mensenzo
rug te dringen."
lang mogelijk zelfstandigblijven.
Als voorbeeldnoemr hij de bezui- Dat zorgverlenerssnel kunnen
niging op de huishoudelijkehulp, doen wat nodig is voor een klant.
geregeldvia de Wet-maatschappe- Dat de gemeentende kostenlaag
lijke ondersteuning(Wmo). Vanaf kunnen houden'.Er kan per thezor4 kornt driekwartvan het bud- ma wordengereageerd.
Bij-elktheget hiervoor te vervallen.Mensen ma wordt ook achtergrondinfordie nu dezethuiszorgkrijgen,kun- matiegegeven.
nen deze houden, maar moeten Als het nodig is, worden mensen
een (hogere)eigenbijdragebeta- die een bericht plaatsenactiefbelen. De gemeenten
dragendan al- naderd voor een toelichting.De
leen nog bij voor mensendie het mogelijkheidvia de websitete reaechtnodighebbenen het niet kun- geren,geldt in iedergevaltot eind
nen betalen,zegtMaas.
december en mogelijk langer.
Zomaareenanderheikelpunc het Maasmoedigtmensenaan:,,Hetis
persoonsgebonden
budget (pgb). belangrijk voor her totale beleid
Veelmensenkunnen met dit geld om te wetenwat er speelt."
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MariekeBiermansaanhet werk bii Kek in de Scheldestraat
in Vlissingen.
Veelmensenmet een verstandelijkeen lichameliikebeperkingwerkenvia het persoonsgebonden
budgetbij dezedagbesteding
van Gors. fotoRubenoreêl

'Zonderpgbzoudit niet kunnen'

- ,,Juistdoor de inzet
MIDDETBURG
van de persoonsgebonden
budgetten kunnen we dit doen. Die budgetten moeten echt blijven!" Voorzitter folanthe Jansenvan de stichting Wonen met Zorg en Ondersteuninggaatdit zekernog doorgeven 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. ,,Daarmeeis de
zorg goedkoperdan via een instel-

ling." Dirk werkt een deel van de
week bij de dagbestedingKek van
Gors in Vlissingen.Ook de begeleiding hier wordt betaald met het
pgb. ,,Laat de dagbesteding in
stand",gaatfansenook via de website van een Walchersegemeente
melden. ,,Maarkijk wel of het vervoer anders kan, want dat is heel
duur." Ook Klaziende Ridder uit
Arnemuiden gaat reagerenop de
oproep van de gemeenten.Al is ze
'al
eigenlijk
die veranderingen
spuugzat'.Klaziens dochter Regi-

ne is huisgenoot en collega van
Dirk. Haar anderedochter Eveline
woont in een huis van stichting
Philadelphia.Behalvede inzer van
de pgb'i betaalt De Ridder ook
een eigenbijdrage.Ook zij noemr
het vervoer ineÍficiënt en daardoor onnodig duur. Marieke Biermans uit Vlissingenloopt stagebij
Kek. Het pgb dat zij heeft, is daardoor nu voor Kek nog niet nodig,
maar wordt wel gebruikt voor begeleiding bij hockey en een middagop een zorgboerderij.

