Veranderingen in de zorg. Gemeenten en de WMO.
Inleiding Chris Maas, wethouder van Veere voor het sociale domein.
Verslag van de ledenbijeenkomst Ypsilon boven de Westerschelde op 12 mei 2017.
Koninklijke onderscheiding.
Aan het begin van de bijeenkomst en na de inleiding hebben we op feestelijke wijze
aandacht besteed aan de benoeming van onze voorzitter, Els de Visser, tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Zij kreeg die onderscheiding als blijk van waardering voor haar
langdurige en veelzijdige bestuurlijk activiteiten. Van harte gefeliciteerd, Els!
De inleiding (zie ook de power point presentatie onderaan dit verslag).
De ingrijpende veranderingen in de zorg waren noodzakelijk, aldus Chris Maas, vanwege
problemen met de AWBZ en om ruimte te maken voor maatschappelijke veranderingen,
voor vernieuwing en ook om te bezuinigen. Met als motto: Betere zorg tegen minder kosten.
Dat is niet altijd goed gegaan. Denk aan de PAAZ in Vlissingen en Terneuzen. Die werden
eerst gesloten en pas daarna werd aan oplossingen gedacht. Die oplossingen zijn daarna
vooral bedacht in de provinciale Stuurgroep GGZ (o.a. Chris Maas en Els de Visser zijn lid van
deze Stuurgroep). En ook nu nog zijn er naweeën. Zo ziet de burgemeester van Veere een
lichte toename van het aantal burgers die niet worden opgenomen omdat ze net niet ziek
genoeg geacht worden. De gemeente Veere wil onder andere om die reden starten met
beschermd wonen door Zeeuwse Gronden in Koudekerke.
De inleider stelt vast dat in drie Zeeuwse regio’s de toegang tot de WMO en de jeugdhulp
verschillend is geregeld. Hij pleit voor een integrale benadering zoals die op Walcheren door
Porthos wordt toegepast. Vanaf het begin, dus bij de eerste vraag om hulp, wordt gekeken
naar de beginvraag, maar ook naar andere zaken die vervolgens bij midden hoog risico
casussen in een familienetwerk aandacht behoeven. Ook de ervaringen in de
Oosterschelderegio maken duidelijk dat de samenhang van problemen om regie vraagt. Bij
een heel eenduidige vraag kan ook op Walcheren direct zorg worden verleend, dus zonder
Porthos (bijv. bij thuisbegeleiding zonder indicatie en bij dementiebegeleiding).
De meeste vragen aan de inleider gingen over de bekostiging van de hulp:
-Welke zorg valt onder welke van de 5 wetten? Zie het overzicht op pag. 5. De gemeenten
voeren de WMO, de Jeugdhulp en de Participatiewet uit. Graag één loket!!! Ingewikkeld
wordt het als daarnaast ook nog zorg nodig is die valt onder de Zorgverzekeringswet of de
Wet langdurige zorg. Dan graag één regisseur/coach!!
-PGB kan de voorkeur krijgen als de cliënt goed in staat is dat te beheren en dat graag wil.
PGB is voor de gemeente goedkoper dan Zorg in Natura (door plm. 25 % overhead). ZiN
wordt voor de cliënt geregeld door de gemeente en is minder fraudegevoelig.
-Goed dat de Zeeuwse gemeenten nu samen een plan gaan ontwikkelen voor (meer)
aangepast werk. Voor nu compliment voor het Leerwerkbedrijf (van Emergis).

