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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Aangezien ik op de inleiding bij de vorige nieuwsbrief geen reacties heb gekregen, leg ik dat 
zodanig uit dat doorgegaan dient te worden op de tot nu toe gebruikelijke manier. Dus hierbij treft 
u  weer een nieuwsbrief aan, de een zal het een last vinden, de ander wellicht een soort 
sinterklaascadeautje.  
Wat dat laatste betreft, ik heb mij niet gewaagd aan een nieuwsbrief in rijmvorm en ook de 
pietdiscussie laat ik aan mij voorbij gaan. Ik houd het gewoon zakelijk. 
Veel leesplezier! 
Met vriendelijke groet,  
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com) 
 
 
Rood staat voor: JEUGD 
Zwart staat voor: GEESTELIJKE ZORG 
Bruin staat voor: WERK en INKOMEN 
Blauw staat voor: WMO 
Groen staat voor: WONEN 
Paars staat voor: DIVERS 
 
 
1) Situatie: Niet goed om ouders meer te betrekken. Ze hebben een slechte invloed 
2) WLZ voor mensen die vanwege psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben  
3) De ggz heeft de nodige financiële problemen. Deel daarvan moet de sector bij zichzelf zoeken 
4) Hospices worden in toenemende mate gebruikt voor opvang van mensen die niet terminaal zijn 
5) Hoe kan betrokkenheid van gemeenteraden bij Holland Rijnland vergroot worden? 
6) Het financiële perspectief van alle wajongers gaat in rook op 
7) UWV een barrière voor contractverlening waardoor weer in de Ziektewet 
8) Onduidelijkheden uit het Wajongdebat van 30 oktober haarfijn gefileerd 
9) Veel gemeenten achter bij  in lijn brengen van sociaal beleid met het de VN-verdrag  handicap 
10) Er vloeien tranen. ,,Die kerk is alles voor het dorp.’  
11)Visie op toekomst van zorg: De oplossing ligt bij mensen thuis en bij professionals op werkvloer 
12) 400 mensen op een kluitje:  arbeidsmigranten of Nederlanders daar krijg je gedonder van  
13) Minister De Jonge van VWS wil een einde maken aan de chaotische versnippering van de zorg 
14) Gemeenten zijn wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen en ondersteunen 
15) Leiden: Rond inkomsten op het sociaal domein is rekenfout van 1,9 miljoen euro gemaakt   
16) De komende twintig jaar miljarden nodig voor het aanpassen van huizen voor senioren 
17) Gratis gebruik van alle Arriva bussen in de regio’s Zuid-Holland Noord en Midden Holland 
18) Kerkbrand Hoogmade op sociale media wereldwijd ten prooi gevallen aan complottheorieën 
19) Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op allerlei vergoedingen 
20) Zorginstelling stopt met dagbesteding  en woongroep voor dementerende ouderen 
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21)De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan een nieuwe bekostiging ouderenzorg 
22) Voor veel mantelzorgers is de waardering belangrijk als erkenning van hun inzet 
23)Nieuwe Wajongwet: toets door College van de Rechten van de Mens of strookt met VN-verdrag 
24) ‘Als je vernieuwing wil moet je risico’s durven nemen.’ 
25) Ouderen willen zo zelfstandig mogelijk blijven en eigen regie houden 
26) Milieutechnieken in veestallen werken niet of slecht 
27) Geluidhinder Alkemadelaan 
28) Een jeans of  fles badschuim maakt kosten van bestaan daarmee  niet structureel minder 
29) Makkelijker kwijtschelding gemeentelijke belastingen AOW´ers met geen of klein pensioen 
30) Ouderen met klein pensioentje in Bernheze hoeven niet meer mee te betalen aan de thuishulp  
31) Sterke groei van aanbod van lichtere ggz-zorg is belangrijke oorzaak van problemen in de ggz  
32) Voor parttime zorgpersoneel een bonus van vijf procent als ze fulltime gaan werken ? 
33) Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang 
34) Makkelijker kwijtschelding voor AOW’ers met geen of een klein aanvullend pensioen 
35) In januari landelijke regels voor o.a. levertijd van hulpmiddelen uit Wmo 
36) Fitheidstest senioren 
37) Ook bij zeer complexe problemen kan het bredere netwerk een veilig plan maken 
38) Het kabinet neemt de jeugdzorg opnieuw op de schop nu het systeem volledig is vastgelopen 
39) Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar alsnog recht op kinderbijslag  
40) In plaats van vijf  zijn er over twintig jaar nog maar drie mantelzorgers per zorgvrager 
41) Mocht u menen dat protesteren in Kaag en Braassem niet voorkomt, dan heeft u ´t mis 
42) Mensen in schulden denken niet meer rationeel 
43) Wanneer het gaat om de herbouw van de kerk, blijken de wensen sterk uiteen te lopen 
44) Besluit van kabinet om regie Jeugdzorg grotendeels naar zich toe te trekken valt slecht   
45) Vereniging Pensioenverlies daagt Staat omdat hij miljarden bij het ABP heeft weggehaald   
 
 
 
 
1) Situatie: Niet goed om ouders meer te betrekken. Ze hebben een slechte invloed 
Eigen Kracht Centrale 1 november 2019 
Gezond verstand 
Vorige week gaf ik een training bij een jeugdhulporganisatie die verschillende woonvormen biedt. 
Hun wens was meer te leren over in contact komen met (meer) familieleden en bekenden van de 
kinderen en jongeren. De deelnemers brachten de voorbeelden direct in relatie met hun dagelijks 
werk. Iemand zei in de middag: “Het klinkt allemaal mooi en het lijkt me goed om verbindingen te 
leggen met meer mensen rond een kind, maar ik denk nu aan een jongen voor wie het echt niet goed 
is om de ouders meer te betrekken. Ze hebben een slechte invloed.” 
Invloed    Uit de groep kwamen al snel reacties: “Het gaat niet alleen om de ouders, maar juist om 
de bredere groep van bekenden”. “Ook als ouders een slechte invloed hebben, kun je beter in 
verbinding blijven en samen nadenken.” “Je moet zoeken naar mensen die een goede invloed 
hebben.” De man die de vraag stelde, verwachtte dat deze jongere waarschijnlijk weinig anderen zal 
hebben: “En dat geldt waarschijnlijk voor veel van onze kinderen.” Eén van zijn collega’s dacht er 
aanvankelijk net zo over, tot ze iets meemaakte dat haar beeld veranderde: “Een meisje van 17 jaar 
kon niet meer bij haar gezinshuisouders blijven, maar ze kon ook niet naar huis. Wij hadden op dat 
moment geen oplossing voor haar.”  
Spannend    “We hebben haar gevraagd met wie ze nog contact had of met wie uit haar verleden 
ze contact zou willen. Die mensen hebben we gebeld en gevraagd of ze wilden komen om een plan te 
maken. We vonden het spannend, omdat we zoiets nog nooit hadden gedaan. Onze verwachting was 
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dat ze niet veel mensen zou hebben, anders zouden we ze allang kennen. Naast de ouders, kwamen 
er zes mensen. Vier van hen waren nieuw voor ons. Eerlijk gezegd hadden we verwacht dat ze 
allemaal net zo zouden denken als de ouders. Dat was niet zo! Ze deelden onze zorgen en een paar 
familieleden wilden ook echt iets doen. Zo hebben we met elkaar een goed plan gemaakt. Het meisje 
kon doordeweeks wonen bij een tante en in de weekenden bij ons. Het probleem was opgelost, maar 
het meisje was ook weer meer verbonden met de mensen die bij haar horen. De grootste les voor 
ons was dat familienetwerken meer gezond verstand hebben dan wij denken.” 
Een sterk verhaal op vrijdag   Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de 
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze 
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun 
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u een prettig weekend! 
Hedda van Lieshout 
 
 
2) WLZ voor mensen die vanwege psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben  
Google melding Wmo: Zorgkrant   1 november 2019 
Mensen met psychische stoornis krijgen toegang tot Wet langdurige zorg 
(Wlz)  
GGZ 31 oktober 2019  Het gaat om mensen die door een psychische stoornis blijvende behoefte 
hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg dichtbij 
Mensen die vanwege hun psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben krijgen vanaf 
2021 direct toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Eerste en Tweede Kamer hebben de wet 
aangepast om dat mogelijk te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft uitgewerkt hoe de zorg 
voor deze ggz-cliënten bekostigd kan worden. 
Het gaat om mensen die door een psychische stoornis blijvende behoefte hebben aan permanent 
toezicht en/of 24 uur zorg dichtbij. Deze cliënten krijgen hun zorg nu vergoed via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of via voortgezet verblijf in de Wlz. 
Door deze kwetsbare groep mensen direct toegang te geven tot de Wlz hebben zij voor een langere 
periode zekerheid over de zorg die zij nodig hebben en hoeven zij niet steeds opnieuw te worden  
beoordeeld. 
Wij geven in onze 'Uitvoeringstoets bekostiging ggz Wlz' een aantal mogelijkheden om de zorg voor 
deze cliënten te bekostigen. Daarbij sluiten we aan bij de verschillende manieren waarop de zorg 
voor hen nu georganiseerd is, rekening houdend met de aanspraak in de Wlz. Hiermee is het 
mogelijk dat zij zelf voor een behandelaar kiezen. 
Pas na de beoordeling van het CIZ in 2020 zal duidelijk worden hoe groot de groep cliënten is en 
waar en op welke manier zij hun zorg gaan afnemen. Op basis daarvan toetsen we met veldpartijen 
nog eens of deze  prestaties goed passen.  
Het openstellen van de Wlz voor deze cliënten is complex omdat het recht op zorg in de 
verschillende wetten varieert. Zorgaanbieders die op basis van de Wmo woonzorg bieden in een 
beschermde woonomgeving zijn nu niet verantwoordelijk voor de behandeling van hun cliënten. In 
de Wlz worden zij verantwoordelijk voor de coördinatie van behandeling. Zij kunnen er ook voor 
kiezen die zelf te gaan leveren. 
 
 
 
3) De ggz heeft de nodige financiële problemen. Deel daarvan moet de sector bij zichzelf zoeken 
Zorgvisie 1 november 2019 
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‘Veel ggz-instellingen werken al honderd jaar hetzelfde’ 
De ggz heeft de nodige financiële problemen. Een deel daarvan moet de sector bij zichzelf zoeken, 
zegt Frank van der Lee, partner bij BDO Accountants & Adviseurs en gespecialiseerd in de zorgsector. 
'Vooral grotere organisaties hebben een beperkte verandercapaciteit.' 
  Een flink deel van de ggz-sector moet zich afvragen of hun manier van dienstverlening nog hetzelfde 
moet zijn als in de afgelopen honderd jaar, aldus Frank van der Lee. ‘Oftewel: klopt hun 
bedrijfsmodel nog wel?’ 
Van der Lee begrijpt dat grote ggz-instellingen meer tijd nodig hebben om de daling van intramurale 
bezetting op te vangen. Ze hebben veel medewerkers en door de afbouw van bedden soms 
incourant vastgoed waar ze vanaf moeten om uit de verliezen te blijven. ‘Maar zelfs als je dat in 
aanmerking neemt, gaat het traag,’ vindt Van der Lee. ‘Nog lang niet alle-ggz-instellingen zijn 
begonnen met na te denken over de inrichting van hun organisatie.’ 
En dat terwijl de winsten van de ggz-sector tot het minimum zijn gedaald. De ggz is financieel de 
slechtst presterende zorgsector, concludeerde het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) in 
oktober. Het exploitatieresultaat daalde het afgelopen jaar flink: volgens een specifieke 
meetmethode van plus 1,6 naar min 0,4. Een nieuw dieptepunt. Een kwart van de ggz-instellingen 
staat bij WFZ nu onder ‘verhoogde bewaking’. 
Onroerend goed       Een blok aan het been is bij veel instellingen het onroerend goed. Vaak 
niet makkelijk verkoopbare terreinen met een suboptimale verdeling van gebouwen, ver van de 
bewoonde wereld. Gebouwen die meestal matig geïsoleerd zijn en met achterstallig onderhoud 
kampen. Sommige ggz-instellingen konden tot voor kort het probleem van de moeilijk verkoopbare 
gebouwen beheersen door het te verhuren aan het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Maar de 
vluchtelingenstroom daalt en dus blijft ook die inkomstenbron achter. 
Instellingen die wèl vastgoed wisten te verkopen, konden hiermee de resultaten verbeteren. Het geld 
stroomde binnen, terwijl ze konden besparen op de exploitatie en de aanstaande hoge uitgaven voor 
verbouwing of renovatie.  Van der Lee: ‘Die transacties hadden een grote impact op de resultaten 
van de afgelopen jaren van verschillende instellingen.’ 
Tegenslagen      Maar de ggz heeft ook te maken gehad met een paar tegenslagen, waardoor ze 
nu in de problemen zitten, ziet Van der Lee. Ten eerste de transitie van de financiën van het Rijk naar 
gemeenten, inclusief een korting op het budget van vijftien procent. ‘Hierdoor steeg de lastendruk. 
Omdat ggz-instellingen met elke gemeente een apart contract afsloten en die gemeenten ook 
verschillende eisen stelden aan de contractpartijen.’ 
Daarbij komt dat de instellingen jaren nodig hebben gehad om zich aan te passen aan de introductie 
van het dbc-systeem. Een andere manier van registreren en declareren heeft voor sommige ggz-
instellingen een negatief effect gehad op de liquiditeit. ‘Bovendien zijn behandelaren professionals 
die een vak in de zorg hebben geleerd en registreren vaak een noodzakelijk kwaad vinden,’ zegt Van 
der Lee. ‘Dus dat registreren was in het begin lastig. Nu is dat wel strak getrokken. 
Banken terughoudend    Maar door deze tegenslagen zit de ggz wel in financiële problemen. 
Hun winstpotentie is minimaal, net als hun reserves, al dan niet in de vorm van vastgoed. Hierdoor 
keren banken zich steeds vaker af van de sector. Lenen om te investeren – in bijvoorbeeld een 
modern gebouw, e-health of het epd – wordt voor banken een steeds groter risico. Sommige 
analisten stellen dat veertig procent van de ggz-instellingen niet eens meer aan hoeft te kloppen bij 
banken. 
Die beperkte leencapaciteit knelt steeds meer. E-health kost veel geld, maar veel instellingen hebben 
het geld niet om erin te investeren. Van der Lee. ‘Terwijl veel ggz-instellingen hierin nog vele stappen 
moeten zetten. Om hun kosten te beperken, de wachtlijsten terug te brengen en vooral om hun zorg 
te innoveren.’ 
Ligt er een verantwoordelijkheid bij zorgverzekeraars? Van der Lee: ‘Soms leveren ggz-instellingen 
meer zorg dan afgesproken. In de meeste gevallen wordt dat niet vergoed. Als je opname-stops wilt 
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voorkomen, zoals onlangs bij GGNet, of als je je budget overschrijdt, dan moet je in gesprek met de 
verzekeraar. Het is daarbij belangrijk dat je inzage hebt in de oorzaken. Bijvoorbeeld of je 
onvoldoende zorg hebt ingekocht of te weinig inzicht hebt in je contract, zodat je niet ziet aankomen 
dat de zorgvraag groter wordt dan je contractafspraken.’ 

Beter plannen    Als ggz-instellingen beter plannen en overleggen met de zorgverzekeraars is 
dat automatisch goed voor patiënten. De wachtlijsten in de specialistische zorg blijven echter 
oplopen, constateerde Vektis onlangs. In veel regio’s komen ze boven de zogeheten Treeknormen. 
Het Actieplan Wachttijden GGZ van 2,5 jaar geleden heeft wat dat betreft weinig opgeleverd. Dus 
bedachten de brancheorganisaties iets nieuws: met ingang van 2020 moet terugdringing van 
wachtlijsten worden besproken bij de contractering met verzekeraars. 
Het kan beter en sneller, is de conclusie van Van der Lee. Veel nieuwkomers in de ggz scoren wel 
mooie winsten. ‘Dan zie je vaak de reflex bij de gevestigde orde: oh, dat is cherry-picking of fraude. 
Dat is te makkelijk. We zien regelmatig dat nieuwe toetreders het financieel en zorginhoudelijk prima 
doen. Daarbij teken ik aan dat ze niet de ballast meedragen, zoals vastgoedportefeuilles. Toch zeg ik 
tegen de traditionele gzz: je moet soms veranderen.’ 
Frits Baltesen 
 
 
4) Hospices worden in toenemende mate gebruikt voor opvang van mensen die niet terminaal zijn 
Tubantia 2 november 2019 
Hospices in Twente overvol door vitale ouderen  
HELLENDOORN/HENGELO - Hospices worden in toenemende mate gebruikt voor opvang van mensen 
die niet terminaal ziek zijn. Zij kunnen soms nergens anders terecht. 
Josien Kodde 02-11-19, In hospices in Twente verblijven regelmatig ouderen die niet terminaal ziek 
zijn. Het zijn ouderen voor wie geen plaats is in het ziekenhuis of verpleeghuis. Alleen thuis wonen, 
kan evenmin en daarom komen ze in een hospice terecht. Daar houden de bewoners het bed bezet 
van mensen die wel terminale zorg nodig hebben.   
Opvangadres      Hospices zijn bedoeld voor mensen die het liefst thuis willen sterven, maar door 
omstandigheden niet thuis kunnen blijven. In toenemende mate zijn de huizen de laatste jaren 
echter een opvangadres voor een grotere doelgroep geworden.  
Tot die groep behoren onder anderen medisch uitbehandelde patiënten uit het ziekenhuis. Die 
kunnen niet naar een verpleeghuis, omdat die overvol zitten. Maar terug naar huis is evenmin 
mogelijk, omdat ze (veel) hulp nodig hebben. Ook alleenwonende ouderen die het thuis niet meer 
redden komen regelmatig in hospices terecht. Ze verwaarlozen zichzelf, worden ziek en de huisarts 
meldt hen aan bij het hospice. Daar komen ze ernstig verzwakt binnen. Maar door de goede zorg en 
liefdevolle aandacht bloeien ze soms snel weer op. 
Geleerd      Vanuit de Roparun Hospice in Hengelo verhuisden dit jaar 6 bewoners (totaal: 55 
opnamen) terug naar huis of naar een verpleeghuis. Bij Hospice Noetsele overkwam dat dit jaar 5 
bewoners (op een gemiddelde jaarbezetting van 30 bewoners). Roparun, Noetsele, Hospice de 
Reggestroom (Rijssen) en Hospice Enschede geven aan dat ze de laatste jaren veel strenger 
doorvragen bij aanmeldingen. Annemieke Middag van de Reggestroom: „Als iemand vroeger een 
terminaalverklaring had gekregen van een arts, lieten we ze altijd komen. Maar daar hebben we van 
geleerd. We doen dat niet meer zomaar.” 
„Ziekenhuizen parkeren niet bewust mensen bij ons. Maar ze hopen dat er plek is. Soms weten ze 
gewoon niet waar ze met patiënten naar toe moeten”, zegt Alide Boesschen Hospers van Roparun. 
Gênant   Behalve patiënten die eigenlijk te vitaal zijn voor het hospice, maken Noetsele en 
Roparun ook het tegenovergestelde mee. Dat zijn ziekenhuispatiënten met een zeer korte 
levensverwachting. Van één of enkele dagen. „Soms overlijden ze binnen een paar uur. Dat is gênant 
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voor de familie. Iemand stervend verplaatsen is beschamend. Dan denken we: Had het ziekenhuis 
dat niet anders kunnen regelen?”, aldus Siny Runneboom van Noetsele. 
 
 
 
5) Hoe kan betrokkenheid van gemeenteraden bij Holland Rijnland vergroot worden? 
Email Henk van Tol  3 november 2019 
Hervormingsdag. 
Het zou een finalevraag kunnen zijn in de kennisquiz De Slimste  Mens:  
Wat weet je van  31  oktober  1517  ?  Op  die  dag  spijkerden  de  monnik  Luther  en   
zijn  assistent  Agricola  twee vellen perkament op de poortdeur van de slotkerk In  
Wittenberg (Dld). Daarop  stonden, in het Latijn, 95 stellingen met zijn bezwaren tegen de geloofsleer 
van en de praktijken in de rooms-katholieke kerk. Bedoeld als uitdaging tot een academisch dis- 
puut. Dat kwam er pas na de vertaling in het Duits. Vooral de aflaathandel was Luther 
een doorn in het oog. De revenuen daarvan kwamen ten goede aan de Duitse keur- 
vorsten en de afbouw van de St.Pieterskerk in Rome. De dag is bekend geworden als 
Hervormingsdag en is in 2017, vijfhonderd jaar na dato, in protestants Nederland nog 
uitgebreid herdacht. In Duitsland was het een feestdag. 
Mocht er ooit in en over de regio Holland Rijnland een  dergelijke quiz worden gehou- 
den dan zou een vraag kunnen luiden: Wat weet je van 30 oktober 2019 ? 
Deze dag zou wel eens in de bestuurlijke regio als Hervormingsdag de geschiedenis kunnen ingaan. 
Zo'n  zestig  dagelijks  bestuurders  en  raadsleden  uit  dertien  regiogemeenten  kwamen 
bijeen in de burgerzaal van het Leidse stadhuis. Zij hielden zich interactief bezig met de 
vraag  hoe  de  betrokkenheid  van  gemeenteraden  bij  de  gemeenschappelijke  regeling 
Holland Rijnland vergroot kan worden. Onder leiding van portefeuillehouder Arno van 
Kempen  wisselden  de    deelnemers  van  gedachten,  wensen  en  ideeën.  De  neerslag 
daarvan vond direct plaats door ze op papieren tafelkleden te schrijven. Die kan ten 
kantore  in  een  ontwerp-voorstel  worden  verwerkt.  Opvallend:  uit  Kaag  en  Braassem 
toonde slechts één raadslid belangstelling: D66-fractleider Nick van Egmond. 
Het functioneren Holland Rijnland als verlengd lokaal bestuur komt periodiek ter spra- 
ke. Ook in 2009 is er uitvoerig aandacht aan besteed. Onder leiding van oud-burge- 
meester Arie Meerburg stelde de werkgroep “Boeien en Binden” een rapport op met 
als  titel:   Wat  boeit  het  !?,  Holland  Rijnland,  een  geïnspireerde  en  inspirerende regio.  
Met maar liefst veertien aanbevelingen. Uit te voeren door gemeenten en Hol- 
land Rijnland. Hierdoor zou een andere, vernieuwde en sterkere regio kunnen ontstaan. 
In de periode 2010 -2014 zou dit gestalte moeten krijgen. In december 2010 besloot 
het algemeen bestuur hiertoe. Waarom nu tien jaar later weer een poging de betrok- 
kenheid op te peppen? Is de exercitie uit 2010 mislukt? 
De praktijk is altijd sterker dan de leer. Verlengd lokaal bestuur is een moeizame zaak. 
Een  onderzoek  van  NRC  Handelsblad  naar  35  regio's  in  Zuid-Holland  Noord  gepubli- 
ceerd in NRC-weekblad 20-26 februari 2010 laat zien dat gemeenteraden nauwelijks 
greep hebben op de veelheid van samenwerkingsverbanden. Voor elk beleidsterrein is 
er steeds een andere partner. Bijkomend nadeel is dat niet elk raadslid regionale samen- 
werking  tot  prioriteit heeft gemaakt, gegeven de tijd die hem of haar ter beschikking 
staat. Voor Holland Rijnland is dat niet anders. Daarbij komt nog bij dat elke vier jaar de 
samenstelling  van  ab  (en  db)  wijzigt.  Alleen  de  voorzitter  is  een  constante  factor. 
Nieuwe algemeen bestuursleden moeten zich weer  inlezen en tijd vrijmaken voor infor- 
matiebijeenkomstem, overleggen, themacafé's en wat dies meer zij.  
Bovendien is “ de machinekamer” van Holland Rijnland  dankzij de bezuinigingsoperatie 
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“Kracht 15” behoorlijk ingekrompen. Uitvoeringstaken leerplicht, jeugdhulp, woonruim- 
teverdeling en doelgroepenvervoer zijn in stand gebleven. 
“Door schrappen van ambities en taken is de financiële omvang stapsgewijze met 
25  %    gereduceerd.  Omdat  de  uitvoeringsdiensten  intact  bleven,  betekende  dit 
een halvering van de strategische eenheid, een inhoudelijke  verschuiving naar het 
sociaal  domein  en  het  vergaand  schrappen  van  visievorming  op  de  terreinen 
ruimtelijke ordening, natuur en landschap en mobiliteit”. 
Een gevolg hiervan was de oprichting van Hart van Holland, dat aanvankelijk een Leidse 
structuurvisie  opstelde,  maar  waarbij  al  snel  door  veel  gemeenten  is  aangehaakt.  Zo 
ontstond  een  regionale  omgevingsvisie  waarin  veel  energie  is  gestoken.  Toch  is  het 
Holland Rijnland dat kiest waar bedrijfsterreinen komen, waar vindt woningbouw plaats 
en welke lokaties   in aanmerking komen voor energieopwekking? Sub-regio's moeten 
zelf ook meer aan de bak. Waar thema's gemeentegrenzen overstijgen, energiestrategie, 
klimaat, duurzaamheid is samenwerking voor de handliggend, zeker als ambtelijke capa- 
citeit bij gemeenten niet toereikend is.  
Het is dus een goede zaak dat Holland Rijnland een hernieuwde poging doet betrok- 
kenheid van raden en raadsleden te vergroten. Benieuwd wat er aan nieuwe gedachten 
is opgehaald en hoe dit tot uitwerking zal worden gebracht. Ik sluit niet dat over tien 
jaar of eerder al weer aanpassing nodig is en een nieuwe datum tot Hervormingsdag kan 
worden bestempeld. Laat eerst deze poging  opbloeien. 
Aansluitend aan de brainstormsessie vond een reguliere ab-vergadering plaats. Voor- 
naamste agendapunt: vaststelling regionale   agenda 2019-2023. Alle dertien gemeen- 
ten dienden een zienswijze in. Die van Leiderdorp was de kortste: geen belemmerin- 
gen. Kaag en Braassem, niet de slimste van de klas, sputterde als enige tegen: uitstellen 
van vaststelling tot alle gemeente deelnemen in Hart van Holland. Dat proces is gaande 
zo  liet  het  dagelijks  bestuur  weten.  Desondanks  volhardde  de  Tulpentrekkersvoor- 
vrouw, Petra van der Wereld (SvKB), in de meegegeven boodschap. Zij durfde niet te 
zwichten anders wachtte op thuisfront politieke onvrede. 
De rolopvatting van de raad van Kaag en Braassem in regiozaken is die van bestuurder 
die niet pro-actief meestuurt. Zelfs als bijrijder faalt hij. De raad zit op achterbank, heeft 
de  regiocommissie  afgeschaft  en  reageert  alleen  als  het  gevraagd  wordt.  Het  college 
informeert  de  raad  hoogstnoodzakelijk  periodiek.  Schriftelijk  of  op  onmogelijke  ver- 
gadertijdstippen. Dat krijg je als dorpspartijen zonder regionale binding de dienst uit- 
maken in een gemeenteraad. Het wordt ook tijd voor een lokale hervormingsdag. 
Henk van Tol (regiokijker) 
“ Brainstormen is het voorrecht voor hen dien niet gewoon kunnen nadenken” 
  Gerrit Komrij. 
 
6) Het financiële perspectief van alle wajongers gaat in rook op 
LCR@ttentie 3 november 2019 
LCR, SWOM en minister van Gehandicaptenzaken: Wajongers verdienen 
meer! 
Het wegnemen van verschillende inkomensregelingen ontneemt jonggehandicapten de mogelijkheid 
om een inkomen boven het wettelijk minimum loon (wml) te krijgen. Dat kan en moet echt anders!  
Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en 
de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink in een gezamenlijk filmpje ( Fried: zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=E6mqpQLSfvA&feature=youtu.be ) om aandacht te vragen voor 
de problemen waarmee Wajongers te maken krijgen. ‘Werk moet lonen’, zeggen zij. De LCR heeft de 
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voorstellen getoetst met ervaringsdeskundigen. De motie Renkema repareert de wijzigingen. Die 
moet worden aangenomen.  
Het drietal is het eens: Het is tijd voor actie! 
In rook op   Amma Asante, voorzitter van de LCR: 'Wij hebben samen met ervaringsdeskundigen 
bekeken wat de financiële gevolgen zijn. Wij zijn geschrokken van de bevindingen. De meeste 
Wajonggerechtigden gaan er op achteruit. Het financiële perspectief van alle wajongers gaat in rook 
op door het afschaffen van de voortgezette werkregeling, de zogeheten Maatmanwissel en de 
Bremanregeling. Deze regelingen waren er zodat alle werkende en niet-werkende wajongers een 
perspectief hadden op een inkomen van tenminste het wettelijk minimumloon (wml) en een 
doorgroei mogelijkheid hadden tot boven het (wml).' 
Rekeningen betalen      En ze besluit: 'Wij vinden dat werken op deze manier niet loont! 
Burgers kunnen zich zo niet uit de armoede en schulden werken. Sterker nog, dit soort maatregelen 
houden mensen er juist in. Met inkomen uit werk moet je je rekeningen kunnen betalen.' 
 
 
7) UWV een barrière voor contractverlening waardoor weer in de Ziektewet 
Zorg+welzijn  3 november 2019 
Blog: Het UWV als barrière voor contractverlenging 
Lisa Hansen deelt in deze serie blogs haar ervaringen met het UWV. Deze keer legt ze uit hoe het 
UWV een barrière bleek te zijn voor een contractverlening waardoor ze weer thuis, en in de 
Ziektewet, terecht kwam. 
Begin 2018 belandde ik in de WW en van daaruit in de Ziektewet. Vanuit de Ziektewet heb je de 
plicht om actief te werken aan je herstel. Meer dan logisch. Ik heb daarom onder meer gesprekken 
gehad met een psycholoog om mijn herstel te bevorderen. Daarnaast adviseerde mijn omgeving om 
eindelijk eens wat meer rust te nemen. Een advies dat ik gedeeltelijk ter harte nam. 
Passend werk   Meer rust heb ik zeker genomen, maar zeven dagen in de week niets doen vond 
ik ook weer het andere uiterste. Daarnaast is een tweede plicht vanuit de Ziektewet om passend 
werk te zoeken wanneer mogelijk. Gelukkig vond ik snel iets en startte ik eind maart 2018 als PR-
assistent bij een modebedrijf voor twee tot tweeënhalve dag per week. Terwijl het UWV nog bezig 
was mijn “ziekte” te beoordelen, was ik alweer een stapje verder. 
Werk deed me goed  Het werken deed me goed. Ik had meer uren in de week om tot rust te 
komen en de uren op kantoor gaven me het gevoel gewoon nog mee te draaien in de wereld. Ik was 
in dienst als oproepkracht met een contract van drie maanden. Het bedrijf was erg blij met mijn 
ondersteuning en ook zij zagen dat het werk mij oprecht goed deed. Toen het einde van mijn 
contract naderde, was het voor zowel mijn manager als mij een duidelijke zaak dat ik nog even zou 
blijven. 
Verlenging contract     Helaas bleek dit te mooi om waar te zijn. De HR afdeling wilde voor de 
zekerheid nog even checken bij het UWV wat eventuele gevolgen voor hen zouden zijn als ik binnen 
mijn tweede contract weer honderd procent ziek zou worden. Voor dit soort vragen is de 
werkgeverslijn in de wereld geroepen. Na het belletje daar naartoe kwam HR bij mij terug dat hen 
was verteld dat er helaas een te groot financieel risico aan verbonden zat. Ze konden mijn contract 
dus niet verlengen. 
Financieel risico    Een onbegrijpelijke situatie vond ik. Het UWV vraagt actief te werken aan 
herstel en het zoeken van een passende baan. De functie als PR assistent bevorderde mijn herstel én 
was passend. Een telefoontje vanuit mij naar het UWV volgde om de situatie te bespreken. De 
medewerker vertelde mij heel vriendelijk dat het bedrijf absoluut geen financieel risico zou lopen 
wanneer er een tweede contract werd opgesteld. 
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Weer thuis    Opgelucht koppelde ik dit terug aan HR, maar door hun eerdere telefoontje met de 
werkgeverslijn bleven ze bang. Ze wilden zwart op wit dat zij daadwerkelijk geen risico zouden lopen 
als werkgever. Na diverse berichten via “mijn UWV”, een mail naar mijn re-integratiebegeleider en 
verschillende telefoontjes is kreeg ik dit niet zwart op wit en bleef het bij mondelinge toezeggingen. 
Tot mijn grote verdriet moest ik daarom afscheid nemen van het bedrijf en belandde ik weer thuis. 
Slechte communicatie   Het UWV zegt te willen stimuleren dat je zo snel mogelijk weer aan 
het werk kan. Echter heeft de harde realiteit bij mij precies het tegenovergestelde bewezen: een 
baan die mij goed deed en waar ik kon blijven, maar door miscommunicatie en te ingewikkelde 
communicatiestructuren bij het UWV was ik weer terug bij af. Thuis, met een extra klap te verwerken 
vanwege het afscheid van een baan die mij juist goed deed. 
Lisa Hansen (fictieve naam, de echte naam van de auteur is bekend bij de redactie) is 30 jaar en 
langzaam weer aan het opkrabbelen na een zware periode. Na jarenlang hard te hebben gewerkt is 
Lisa begin 2018 ingestort na het overlijden van zowel haar schoonmoeder als eigen vader in 
combinatie met lichamelijke klachten. Lisa belandde eerst in de WW en daarna in de ziektewet. Ze 
deelt haar ervaringen met het UWV in een aantal blogs. Soms positief, veelal negatief maar 
voornamelijk verwonderlijk. 
 
 
8) Onduidelijkheden uit het Wajongdebat van 30 oktober haarfijn gefileerd 
LCR@ttentie 4 november 2019 
Samenwerkende organisaties: misverstanden Wajongdebat rechtgezet 
Vakbonden, organisaties van mensen met een arbeidsbeperking en de LCR hebben gezamenlijk 
een brief gestuurd naar de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin 
hebben zij onduidelijkheden uit het Wajongdebat van 30 oktober haarfijn gefileerd. Dit alles aan 
de hand van citaten van staatssecretaris Van Ark. De belangrijkste conclusie is dat wel degelijk heel 
veel jonggehandicapten erop achteruitgaan als zij van baan wisselen. De organisaties roepen de 
Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat er een regeling komt waardoor niemand er in inkomen 
op achteruit gaat. 
Tekst brief: 
3 november 2019  
Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de 
Tweede Kamer  
CC: de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevr. drs. T. van Ark  
Geachte Kamerleden,  
  
Woensdag 30 oktober heeft u het wetsvoorstel tot wijziging van de Wajong behandeld. In het debat 
is vooral in de beantwoording van de staatssecretaris een mist opgetrokken. De FNV, LCR, Ieder(in), 
Wij staan op!, CNV, VCP, SWOM, de minister voor Gehandicaptenzaken, Noortje van Lith en anderen, 
hechten er zeer aan om vanuit onze gezamenlijke betrokkenheid en onze (ervarings)deskundigheid 
opheldering geven. Hieronder vindt u puntsgewijs onze reactie op de onderwerpen waarop naar ons 
oordeel onduidelijkheid is ontstaan. We beginnen elke onduidelijkheid met een citaat van 
staatssecretaris van Ark (cursief) uit het debat.  
  
Zaagtand   ‘De regelingen pakken voor sommige Wajongers gunstig uit en voor anderen 
Wajongers juist niet. Een wijziging aanbrengen is daarom per definitie een balanceeract. Ik zeg het de 
heer De Jong na, die er in zijn termijn aan refereerde: alles wat je wijzigt in een regeling waar men zo 
afhankelijk van is, leidt tot zorgen, onzekerheid en soms ook angst’.  
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‘Ik ben nu twee jaar staatssecretaris en ik vind het vreselijk om te zien hoe elke dag weer op het 
ministerie in de inbox en de postbus berichten en gesprekken binnenkomen over de zorgen en de 
frustraties die mensen hebben. Vanuit uw Kamer heeft u een aantal van deze berichten gedeeld. 
Welke mij persoonlijk zeer aansprak, was een brief van een terecht boze en verontwaardigde 
Wajonger die sinds zijn achttiende in de Wajong zit, nu ruim elf jaar. Hij heeft meerdere malen 
geprobeerd aan het werk te komen. Elke keer komt hij er financieel en mentaal slechter uit’.  
  
‘Daarnaast hebben de bijna 30.000 oWajongers die aan de kant staan last van de zaagtand. Die is 
hier ook al meerdere malen voorbijgekomen’.  
  
Reactie:  Deze hartenkreten zijn het gevolg van de zaagtand in de oWajong. Het is 
betreurenswaardig dat deze jonggehandicapten niet gewezen zijn op de mogelijkheid om over te 
stappen naar de nWajong. Dan was hun probleem opgelost binnen de huidige wetgeving. Zij waren 
dan in de voortgezette werkregeling nWajong terecht gekomen en hun loon zou dan zijn aangevuld 
tot het WML. Daar is dus geen ander stelsel voor nodig zoals gesuggereerd wordt.  
 
 Functieloon ‘Wajongers die een hoog functieloon hebben en relatief veel uren werken, kunnen 
meer verdienen dan het wettelijk minimumloon. Wel is het zo — daar wil ik ook eerlijk over zijn — dat 
de meeste Wajongers geen fulltimebaan aankunnen en ook een functie hebben die vaak op het 
niveau ligt van het wettelijk minimumloon. Voorzitter. Ik had nog een tweetal specifieke vragen over 
het inkomen. De heer Peters vroeg expliciet of het juist is dat het functieloon de basis is voor de 
inkomensondersteuning. Het antwoord daarop is ja. Ik had die vraag al en passant beantwoord. En ik 
heb hopelijk ook al een aantal keren aangegeven dat 100% wml zeker niet de bovengrens is’.  
  

Reactie: Als Wajongers veel uren kunnen werken en een hoog functieloon verdienen dan 
‘werken’ zij zich uit de Wajong. Dat geldt ook nu in de oWajong of nWajong. Daarvoor hoeven de 
regels niet te worden veranderd. Terecht geeft staatssecretaris van Ark aan dat slechts enkelen zich 
uit de Wajong oud en nieuw werken. Immers de Wajong is bedoeld voor mensen die niet het WML 
kunnen verdienen. Een hoog functieloon betekent dus alleen dat je sneller de uitkering uit bent. Het 
betekent ook dat per gewerkt uur er geen of minder aanvulling vanuit de Wajong nodig is.  Als er 
echt rekening gehouden wordt met opleidingsniveau, opgedane werkervaring etc. zoals nu in de 
oWajong, dan is in het voorliggende wetsvoorstel een alternatief mogelijk, namelijk door de formule 
die gehanteerd wordt aan te passen door de toevoeging dat G (de grondslag) het functieloon is. Dan 
wordt het mogelijk om boven WML uit te komen. Het amendement Renkema (nr. 14) regelt dit op de 
juiste wijze.  
  
Garantietermijn ‘Op verzoek van de VVD — maar ik heb alle partijen hierover gehoord — zal ik 
een voorbeeld geven van hoe het garantiebedrag werkt en hoe dit ook het inkomen garandeert, zo 
zeg ik ook in de richting van de heer De Jong. Want voor alle Wajongers die op het moment van 
inwerkingtreding werken, vergelijkt het UWV de oude uitkering met de uitkering op basis van de 
nieuwe regels. Dat is dus een exercitie die over alle werkende Wajongers gaat. En als de uitkering op 
basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, dan krijgt de Wajonger een 
garantiebedrag, bijvoorbeeld als iemand nu in de Bremanregeling zit — dat is een logische — of in de 
voortgezette werkregeling. De Wajonger blijft aanspraak maken op het garantiebedrag, als hij of zij 
blijft werken in dezelfde baan met hetzelfde aantal uren of meer uren. En ook als de Wajonger wisselt 
van baan en de tussenliggende periode minder dan twee maanden is, blijft die aanspraak maken op 
het garantiebedrag als hij of zij weer aan het werk gaat. Als de Wajonger zijn baan verliest, valt hij of 
zij net als in de huidige situatie terug op de basisuitkering. Die is 70% van het WML. Dat is dus niet 
iets nieuws; dat gebeurt nu ook al. Deze inkomensachteruitgang wordt niet veroorzaakt door de 
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nieuwe wet, maar door het verlies van werk. En als het niet lukt om binnen twee maanden opnieuw 
aan de slag te gaan, maar op een later tijdstip wel, dan gelden de nieuwe regels voor de 
loonaanvulling en geldt het garantiebedrag niet meer’.  
  
Reactie: Er wordt meerdere malen gesuggereerd dat ook binnen het huidige stelsel men er in 
inkomen op achteruit kan gaan als men opnieuw gaat werken of van baan verandert. Dat klopt, als je 
in een minder betaalde baan of minder uren gaat werken ga  
je erop achteruit, maar niet als het gaat om werk met hetzelfde uurloon en hetzelfde aantal uren.  In 
het wetsvoorstel daarentegen, ga je wel erop achteruit als het gaat om werk met het zelfde uurloon 
en het zelfde aantal uren (werk dat na de garantieperiode wordt gevonden). Maar pas aan het einde 
van het debat wordt dat schoorvoetend toegegeven.   
  
‘Waarom ik toch voor deze termijn heb gekozen — ook al kan ik het qua rechtvaardigheidsgevoel heel 
erg met de Kamer meevoelen — is dat het er op langere termijn ook voor zorgt dat de verschillen 
tussen Wajongers die op het moment van de inwerkingstreding een baan hebben en de andere 
Wajongers groter worden.  Maar ik zeg er ook bij dat dit punt financiële consequenties met zich 
meebrengt. Bij twee jaar (…) zou gaan om cumulatief 67 miljoen euro. In de nota naar aanleiding van 
het verslag heeft de Kamer gevraagd wat het kost. Voor één jaar zou het 48 miljoen euro zijn.’  
  
Reactie: Het respecteren van bestaande rechten kan altijd verschillen geven. Voor deze groep 
geldt: zij hebben al jaren hun leven ingericht op het inkomen dat zij door werk en aanvullende 
uitkering hebben verworven. Dat rechtvaardigt de verschillen.   
  
Bezuiniging of niet Ik begrijp heel goed dat de Kamer op dit punt medewetgever is, en dus ook 
de wet kan veranderen. Maar ik zeg er ook bij dat dit punt financiële consequenties met zich 
meebrengt. Daar waar deze wet nadrukkelijk, zo herhaal ik, geen bezuinigingsregel is — sterker nog, 
op een aantal punten heeft deze al extra financiering tot gevolg — zou hiervoor wel een allocatie van 
middelen moeten plaatsvinden. Dat geef ik de Kamer wel in overweging, ook al heb ik begrip voor de 
zorgen die de Kamer hierover heeft geuit. Nee, maar ik vind het wel heel fijn dat de Kamer, ook de 
leden die een kritische inbreng hadden, toch ook hier stil bij stond. Ik denk namelijk dat het voor heel 
veel mensen echt een heel grote stap en verbetering zal zijn. Dus dank daarvoor aan de Kamer.  
  
Reactie: Geen bezuinigingsmaatregel volgens de staatssecretaris, maar waarom dan niet een 
inkomensregeling die zorgt dat iedereen profiteert en niemand erop achteruitgaat. En als het geen 
bezuiniging is (het is redelijk kostenneutraal), en er voor heel veel mensen een verbetering in zit –
zoals de staatssecretaris beweert- dan kan het niet anders zijn dat de overige Wajongers die rekening 
betalen. Dat geldt ook voor de verlenging van de garantietermijn. Dat kost geld; geld dat zonder dit 
wetsvoorstel gewoon naar de Wajongers zou zijn gegaan. Een deel van de Wajongers betaalt om 
werken lonend te maken volgens de principes van deze staatssecretaris.  Het wetsvoorstel van 
staatssecretaris van Ark heeft tot gevolg dat iedereen die in deeltijd werkt erop achteruit gaat omdat 
zij het recht op de voortgezette werkregeling verliezen. Dus profiteert het overgrote deel van de 
Wajongers niet!  
  
Voortgezette regeling ‘Het amendement van de heer Jasper van Dijk op stuk nr. 11 stelt voor 
om de voortgezette werkregeling 2010 te behouden. Dat is niet in lijn met het uitgangspunt dat meer 
werken moet lonen. Hierdoor blijft de situatie bestaan dat meer werken niet in alle gevallen loont. 
Daarom wil ik dit amendement ontraden.’ ‘Het recht op Wajong geeft mensen met een medische 
urenbeperking inkomensbescherming op het niveau van het sociaal minimum, zonder inkomens- en 
vermogenstoets. Door de systematiek van de Wajong is het totaalinkomen voor iemand  
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met een medische urenbeperking die werkt hoger dan het wml per uur en hoger dan het loon van een 
reguliere werknemer die in dezelfde mate in deeltijd werkt. Als iemand meer gaat werken, neemt het 
totale inkomen toe en als iemand niet werkt, is er het sociaal minimum. Een regeling voor medische 
urenbeperking maakt de uitvoering complex en daarom ontraad ik het amendement’.  
  
Reactie: De voortgezette regeling gaat ervan uit dat de praktijk uitwijst dat iemand met een 
arbeidsbeperking zich inzet volgens zijn maximale vermogen, net als alle andere werkende 
Nederlanders met een fulltime baan. Er is geen andere keuze dan parttime werken. Fulltime is niet 
mogelijk door de beperking en daarom is het nodig iemand in een gelijke positie te brengen. Dat 
geeft naar onze mening recht op een inkomen van tenminste WML. Dit is de enige regeling die recht 
doet aan het begrip ‘Werken naar Vermogen’ en zou zeker voor mensen met een vastgestelde 
medische urenbeperking moeten gelden.   
  
Effect op verschillende groepen Wajongers De motie op stuk nr. 17 ontraad ik ook. Wat 
mij betreft gaat het niet over grote groepen mensen. De groep die profiteert is echt heel groot.  
  
Reactie: De groep die lijkt te profiteren is de groep oWajong voor wie de Maatmanwissel niet van 
toepassing is.  Maar …. deze groep gaat er wel degelijk op achteruit want zij kunnen allemaal nu nog 
overstappen naar de nWajong en komen dan in de voortgezette werkregeling die hun inkomen 
aanvult tot het WML. Voor allen die in deeltijd werken is de voortgezette werkregeling beter dan de 
voorgestelde regeling. Kortom de overgrote meerderheid profiteert niet als zij nog 
voor 2021 overstappen naar de nWajong.  De hele grote groep in de nWajong die nu 
werkt maar nog geen 7 jaar -om in aanmerking te komen voor de voortgezette regeling- profiteert 
ook niet van dit wetsvoorstel; hen wordt het perspectief op WML ontnomen.   
  
Wie profiteert dus niet:  
 Alle werkende Wajongers in de oWajong (door verlies maatmanwisseling, Breman en mogelijkheid 
van overstap).  
 Alle werkende Wajongers in de nWajong die in de voortgezette regeling vallen  
 Alle werkende Wajongers die nog niet lang genoeg werken om een beroep te doen op  
voortgezette regeling (zij kunnen op korte termijn wel profiteren, maar op lange termijn niet)  
  
Het aantal mensen dat potentieel aanspraak maakt op de Bremanregeling bedraagt 3000. Naar 
schatting maken eind 2020 32.500 mensen potentieel gebruik van voortgezette werkregeling.  
Hoeveel mensen gebruikmaken van de Maatmanwissel is onbekend. Maar duidelijk is dat tenminste 
35.500 mensen erop achteruitgaan en van de overige werkenden met nWajong wordt het 
perspectief op WML ontnomen. Eind 2018 werkten er zo’n 59.000 Wajongers. Ruim meer dan de 
helft gaat er dus op achteruit als gevolg van deze wetgeving.  
  
Dat werpt een ander licht op de ontrading van motie nr. 17   
Wij roepen u op motie nr. 17 (Gijs van Dijk c.s) om de regels te harmoniseren zonder verslechtering, 
te steunen omdat niet het overgrote deel van de Wajongers erop vooruit gaat. Het overgrote deel 
Wajongers gaat er op achteruit. Het amendement van de heer Renkema (nr.14) voorziet in een 
kleine aanpassing van de huidige formule en maakt werken voor iedereen lonend en zorgt er voor 
dat er geen of een hele geringe achteruitgang is bij verlies werk. Wij roepen u op om voor 
amendement nr. 14 te stemmen. Dat maakt de noodzaak van een garantieregeling overbodig.  
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Tot slot Wij hopen dat onze analyse bijdraagt tot de noodzakelijke duidelijkheid in deze complexe 
wetgeving die grote gevolgen heeft op het werken en leven van Wajongers. Wij verzoeken u met 
klem om deze punten opnieuw te betrekken bij uw overwegingen in de behandeling van dit 
wetsvoorstel.  
  
Met vriendelijke groet,  
Kitty Jong Vicevoorzitter FNV  
Amma Assante Voorzitter LCR  
Rick Brink Minister van Gehandicaptenzaken  
Arend van Wijngaarden Voorzitter CNV  
Nic van Holstein Voorzitter VCP  
Illya Soffer Ieder(in)  
Margriet van Kampenhout Voorzitter Wij staan op!  
Bart de Bart Voorzitter Studeren & Werken op Maat  
Noortje van Lith Activiste voor mensen met een arbeidsbeperking  
Pauline Gransier #2erangsburger  
Patty van Belle Voorzitter Coalitie voor Inclusie  
  
 
 
  
9) Veel gemeenten achter bij  in lijn brengen van sociaal beleid met het de VN-verdrag  handicap 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 4 november 2019 
Veel gemeenten laks met VN-verdrag handicap 
Redactie 03 nov 2019 8 reacties  
Veel gemeenten lopen achter bij het in lijn brengen van het sociaal beleid met het de VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap. Die verplichting is er sinds 2016.   
Integraal plan   Ongeveer een kwart van de 47 onderzochte gemeenten heeft een Lokale Inclusie 
Agenda. Zij geven de bepalingen uit het verdrag een plaats in een integraal plan. Een derde van de 
gemeenten besteedt in de beleidsplannen Wmo, Jeugd en Participatie expliciet aandacht aan 
inwoners met een beperking. De overige 20 gemeenten zijn nog niet zo ver en hebben nog veel 
stappen te zetten om hun beleid in lijn te brengen met het verdrag. Dit blijkt uit onderzoek van de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onder 47 gemeenten. 
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de lokale rekenkamers van de 47 gemeenten en in 
overleg met het College voor de Rechten van de Mens. 
Tandje bij  Het VN-verdrag Handicap heeft als doel om de rechten van personen met een 
beperking te beschermen en gelijkheid te bevorderen. Gemeenten zijn sinds de ratificatie van dit 
verdrag in 2016 verplicht om in hun beleid sociaal domein hieraan invulling te geven. Er mag nog wel 
een tandje bij, concludeert de NVRR; het verdrag landt nog maar beperkt in het sociaal domein. Dat 
geldt met name voor het jeugd- en participatiebeleid. In het Wmo-beleid is meer aandacht voor de 
doelgroep en worden ook vaker concrete maatregelen benoemd, aldus de NVVR. 
Intern gericht  Veel van de gemeentelijke maatregelen zijn intern gericht, zoals op het 
toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen en informatie voor inwoners met een beperking. 
‘Maatregelen om de samenleving als geheel inclusiever te maken blijven achter’, stelt de NVVR. Er 
worden bij de totstandkoming van beleid niet altijd ervaringsdeskundigen uit de doelgroep ingezet. 
Dat is wel een uitgangspunt is van het VN-verdrag. 
Extra kwetsbaar    Gemeenten met inclusiebeleid pakken vooral thema’s op die te maken 
hebben met toegankelijkheid, zoals vrije tijd en mobiliteit. Thema’s als welzijn, thuis en werk en 
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inkomen worden ‘redelijk’ opgepakt. Op onderwijs worden weinig specifieke maatregelen genomen. 
Geen enkele gemeente heeft bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen met een beperking. 
Volgens het verdrag zou dat wel moeten, omdat deze vrouwen extra kwetsbaar zijn. Voor kinderen 
met een beperking is iets meer aandacht; daarbij gaat het vooral om het bieden van aangepaste 
speelvoorzieningen. Aandacht voor de positie van kinderen met een beperking in bredere zin is er 
nauwelijks.   
Lichtpuntje  Toch ziet de NNVR een lichtpuntje. In gemeentelijk beleid dat recent is vastgesteld, 
wordt vaker aandacht besteed aan het VN-verdrag dan in gemeenten waarbij het sociaal beleid een 
paar jaar geleden is opgesteld. ‘Dit duidt erop dat – hoewel er nog veel valt te verbeteren – 
gemeenten zich wel in de gewenste richting bewegen.’ 
 
Reacties op dit bericht 
Door Hans Lindeboom Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (voorzitter Toegankelijkheidsraad 
Zoetermeer) op 5 november 2019 12:26  
Nog even een nabrander die ik met u wil delen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Zoetermeer 
deel uitmaakt van een klein select gezelschap van Nederlandse gemeenten dat vaart wil zetten met 
toegankelijkheid. Eigenlijk zijn wij heel erg blij en ook trots op dit resultaat. Het welzijn van onze 
inwoners is zeker verbeterd door de getroffen maatregelen. En wij gaan door !  
Door slecht ter been zijnde (ambtenaar) op 4 november 2019 12:49  
Als ambtenaar met een lichte mobiliteisbeperking merk ik de praktijk dat gemeenten als werkgever 
van personen met een handicap ook tekort schieten.  
Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk:  
- het beleid dat woon-werk-verkeer per openbaar vervoer afgelegd wordt, wordt niet aangepast 
indien er medische redenen voor autogebruik is. Regel is immers regel.  
- Kantoren zijn lastig te bereiken vanwege zware drangers op de deuren tegen brand (de deur is met 
kruk niet/nauwelijks te openen)  
- er is geen inventarisatie van werknemers die bij een ontruiming (tijdelijk) extra hulp van BHV-ers 
nodig hebben  
Door Aleidus Aaldrink op 4 november 2019 10:53  
Na het uitschakelen van de tekststelefoon voor Doven zijn huisartsen en 112 nauweloks bereikbaar. 
Een groep die voor betaalde dienstverlening is zegt door bemiddeling wel te kunnen. Te grote 
vertraging bij acuut probleem. Maak whatsapp geschikt om 112 in te roepen naast spraak telefonie 
waar Doven niets aan hebben.  
Door Hans Lindeboom Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (voorzitter Toegankelijkheidsraad) op 4 
november 2019 10:27  
De VNG heeft een zogenaamde Koplopersgroep van betrokken gemeentes.  
Door Hans Lindeboom Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (voorzitter Toegankelijkheidsraad) op 4 
november 2019 10:22  
Buitengewoon triest. Pas na 10 jaar werd het VN verdrag door Nederland geratificeerd en nu dit. 
Gelukkig heeft de gemeente Zoetermeer wel aandacht voor inwoners met een beperking.  
Door Ben (jurist) op 4 november 2019 10:17  
Misschien weten gemeenten niet goed de vertaalslag te maken naar de praktijk? Ik mis hier de vraag 
of de VNG wellicht een regierol kan hebben en met voorzetten voor beleid kan komen.  
Door Ria Huisman (Directeur) op 4 november 2019 10:01  
Er is sinds de opheffing van de wvg wet voorziening gehandicapten nog niets verandert 3% blijft 3% 
oftewel ze doen er niets aan lekker laten hangen.  
Door Jaap van Velzen (adviseur, dataspotter.) op 4 november 2019 09:26  
Als je dit onderzoek landelijk doortrekt heeft zo'n 3 % van alle 355 gemeenten dus een integraal plan. 
En aangezien het ministerie van VWS pas rond 2022 gaat evalueren, is er nog een hoop te doen. Wie 
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de voorbeelden volgt ziet dat mensen met een beperking nog net zo hard moeten opboksen tegen 
alle vooroordelen en hindernissen als voor de ratificatie van het VN-verdrag. Hopelijk ontdekken al 
die gemeenten met mooie woorden maar nul daden dat nu ook. 
 
 
10) Er vloeien tranen. ,,Die kerk is alles voor het dorp.’  
Leidsch Dagblad 5 november 2019 
Tranen op bewonersbijeenkomst in Hoogmade: ’Die kerk is alles voor het 
dorp’                                                                                                                                     
Martijn de Meulder  04/11/2019  Hoogmade    Terwijl verderop de brandweer nog nablust 
worden de Hoogmadenaren maandagavond, tijdens een bijeenkomst in een bomvol restaurant De 
Kromme Does, op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken. Er vloeien tranen. ,,Die kerk is 
alles voor het dorp.’ 
,,Je wordt er gedoopt, doet er je communie, trouwt er, komt er voor uitvaarten. Heel je leven kom je 
er al. Die kerk is alles voor het dorp.’’ 
De ogen van Frans Witteman zijn rood, er wellen opnieuw tranen op als hij terugdenkt, 
,,Sorry, ik ben er geëmotioneerd van. Op zondag zaten er de laatste jaren niet veel mensen meer in 
de kerk, maar bij gelegenheden zoals afgelopen week met Allerzielen zat de kerk vol. Het gebouw 
werd misschien minder gebruikt, de band is er niet minder om.’’ 
Het is een emotie die bij meer Hoogmadenaren leeft, op deze maandagavond. ,,Ik heb veel mensen 
met tranen in de ogen gezien’’, vertelt burgemeester Marina van der Velde de dorpsbewoners. ,,Ik 
ook. Want ook al heb je geen geloof, het is wél de kerk van ons dorp. Als je aan komt rijden zie je die 
ranke torenspits boven het landschap uitsteken, dat beeld zullen we nu moeten missen.’’ 
Het is definitief, de kerk moet als verloren worden beschouwd. ,,Goede God, we zijn hier samen. 
Samen in verslagenheid. We willen u vragen ons te steunen, ons te helpen’’, bidt pastoor Jack Glas 
vervolgens met de aanwezigen. 
Dat de brand maandag zo verwoestend was, komt volgens een woordvoerster van de brandweer 
doordat het vuur in het dak zat: ,,Aanvankelijk wilden we het vuur ook vanaf de binnenkant 
bestrijden. Maar toen we de rook aan de zijkanten uit het dak zagen komen werd het te gevaarlijk en 
hebben we de kerk moeten verlaten. Vuur tussen het plafond is als een brand in een dichte doos, 
daar kom je gewoon niet bij.’’ 
Pijn De burgemeester sluit de bijeenkomst af met een aanmoediging om vooral met elkaar te 
praten. ,,Het doet echt pijn’’, vertelt pastoor Glas terwijl hij zijn hand even op zijn hart houdt. 
,,Ik kreeg vanmiddag het bericht en je schrikt enorm. Toen ik aan kwam rijden had ik nog even hoop 
dat het mee zou vallen. Maar het ging zo snel. Dat je dit ten onder ziet gaan, een kerk waar heel de 
gemeenschap omheen is gebouwd, is verschrikkelijk.’’ 
Maar hij is ook praktisch: ,,Morgen moeten we bedenken waar we zondag samen komen.’ 
 
 
11)Visie op toekomst van zorg: De oplossing ligt bij mensen thuis en bij professionals op werkvloer 
Zorgvisie 5 november 2019 
Peter de Visser: ‘Radicaal integrale zorg vraagt mentaliteitsverandering’ 
Peter de Visser, algemeen directeur van zorg- en welzijnsorganisatie Incluzio, vertaalt een 
uitgesproken visie op de toekomst van de zorg naar de praktijk. 'De oplossing ligt bij mensen thuis en 
bij professionals op de werkvloer.' 
Vanwege zijn vernieuwende en ondernemende aanpak en de resultaten die Incluzio heeft geboekt 
werd hij eerder dit jaar gekozen tot Zorgmanager van 2019.  
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Er wordt al veel langer gesproken over integratie van zorg. Waarom komt het 
blijkbaar zo moeilijk van de grond?    ‘We hebben de neiging om de problemen in de zorg 
groot en abstract te maken en de oplossingen dus ook. Het gaat vaak over governance, ontschotting, 
stelselwijzigingen en dergelijke. We willen heel graag van bovenaf regisseren en faciliteren. Maar de 
oplossing ligt bij mensen thuis en bij de professionals op de werkvloer. Daar moet het gebeuren.’ 
Hoe zorg je daarvoor?     ‘Door zorgverleners vertrouwen te schenken. Door ze niet 
voortdurend af te rekenen op bijvoorbeeld het aantal uren dat ze met een cliënt doorbrengen. En 
door veel beter te kijken naar de context van een specifieke situatie. Wat heeft de patiënt onder 
deze omstandigheden nodig? En van wie? En wat wil en kan hij zelf nog? Dat gaat niet over zorg 
anders organiseren, maar over een mentaliteitsverandering. Bij de zorgverlener, maar ook in de 
maatschappij als geheel. We zijn het zo langzamerhand normaal gaan vinden dat professionals alle 
zorg overnemen. Dat idee moet kantelen, want anders komt er alleen maar méér vraag naar zorg.’ 
Is dat de reden dat er bijvoorbeeld zoveel problemen zijn in de Jeugdzorg? 
‘Dat heeft er zeker mee te maken. Kinderen die in intensieve behandeling en residentiële plaatsingen 
terecht komen, komen daar, ondanks alle goede bedoelingen, nu vaak slechter uit dan ze er in gaan. 
Er zijn gezinnen waar het fors misgaat. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. De kunst is 
om ook in zulke ingewikkelde situaties te blijven luisteren naar het gezin en te kijken wat er gebeurt. 
Het is vaak beter om de behandeling naar het gezin te brengen in plaats van het kind uit het gezin te 
halen. Maar de maatschappij accepteert geen risico’s meer. En dus staat er enorm veel druk op 
bijvoorbeeld gecertificeerde instellingen en werkers om in te grijpen als er problemen zijn. 
Vervolgens worden die gezinnen meegesleurd in een hulpverleningscircuit, met tal van instanties. 
Wat de ouders zelf vinden en waar ze zelf nog verantwoordelijk voor zijn, raakt ondergesneeuwd. De 
crux is om echt uit te gaan van het kind en het gezin en wat zij nodig hebben om er zelf uit te komen. 
In complexe situaties kan de inzet van specialistische kennis en competenties zeker waardevol zijn. 
Nu wordt vaak en te snel de meest intensieve vorm van zorg ingezet. Dat heeft niet altijd goede 
gevolgen voor het kind en het gezin.’ 
Maar bij discussies over de toekomst van de zorg gaat het vooral over 
vergrijzing en stijgende kosten. ‘De vergrijzing is de komende jaren zeker een belangrijke 
factor. Daarbij speelt ook dat we steeds meer weten en kunnen op het gebied van zorg, en dat kost 
allemaal steeds meer geld. Maar er zal altijd schaarste zijn in de zorg, zowel in geld als in mensen. 
Want de vraag is in principe oneindig en de middelen zijn beperkt. Dus zul je ook altijd keuzes 
moeten maken en zo effectief mogelijk moeten werken. Vandaar mijn pleidooi voor radicaal 
integrale zorg. Door minder drempels bij de toegang en meer financiering op basis van lumpsum. 
Door vertrouwen te geven aan de professionals. 
Door ze zelf de samenwerking met anderen te laten aangaan, en ze zelf in specifieke situaties te laten 
beslissen wat echt nodig is. Door techniek te integreren in de ondersteuning die je biedt. Door de 
juiste zorg te bieden op de juiste plaats!’ 
Wat vindt u van het pleidooi voor regisseurs die dit proces van integratie in 
goede banen zouden moeten leiden?   ‘Daar ben ik tegen. In complexe zorgsituaties waar 
meerdere professionals bij betrokken zijn, is het vaak goed dat iemand de rol neemt om de 
samenwerking en samenhang te bewaken. Zorgvragers, mantelzorgers en professionals samen 
kunnen prima per situatie bepalen wie het het best die rol kan pakken. Maar ik denk niet dat je daar 
weer van bovenaf een bepaalde functie voor in het leven moet roepen. Dat leidt er alleen maar toe 
dat de rest zich niet meer verantwoordelijk voelt.’ 
Incluzio is opgericht door Facilicom, van oorsprong een facilitaire 
dienstverlener. Is de cultuur bij jullie anders dan bij een traditionele 
zorginstelling?    ‘In de traditionele zorg verwart men nog wel eens de relevantie van de zorg an 
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sich met de relevantie van de eigen organisatie. Instellingen denken dat ze altijd zullen blijven 
bestaan, omdat er altijd vraag zal zijn naar zorg. In de facilitaire dienstverlening is er meer 
concurrentie. We zijn ons er dus sterk van bewust dat alles zomaar kan ophouden. Om relevant te 
blijven, moeten we keer op keer laten zien dat we als organisatie iets toevoegen. We moeten 
aantoonbaar bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.’ 
Peter de Visser, algemeen directeur van zorg- en welzijnsorganisatie Incluzio en Zorgmanager van 
2019 
 
 
12) 400 mensen op een kluitje:  arbeidsmigranten of Nederlanders daar krijg je gedonder van  
Leidsch Dagblad 5 november 2019 
Woubrugge roert zich over opvang vierhonderd arbeidsmigranten: ’Zo veel 
mensen op een kluitje, dat geeft gedonder’ 
Paul van der Kooij 05/11/2019 Woubrugge  ,,Waarom moeten er zo nodig vierhonderd mensen op 
een kluitje gaan wonen, ver van alle voorzieningen? Of het nu arbeidsmigranten of Nederlanders zijn, 
daar krijg je gedonder van.’’ 
Het zijn dergelijke opmerkingen die keer op keer opduiken tijdens de najaarsbijeenkomst die de 
dorpsraad van Woubrugge maandagavond houdt in de grote zaal van Die Twee. Een zaal die zo 
uitpuilt dat snel een wand moet worden opengeschoven. Dan nog dient een deel van de ruim 
tweehonderd bezoekers te blijven staan bij hét agendapunt: de opvang van maximaal 
arbeidsmigranten aan de plaatselijke Kruisweg, op de plek van manege Golden Way Stables. 
Hoezeer initiatiefnemer Nico Geerlings ook benadrukt dat er meerdere beheerders op het terrein 
zullen zijn en hij graag stelletjes in de tweehonderd appartementen heeft, er klinken dingen als: ,,Je 
kan de bewoners en hun gasten in het weekeinde niet vasthouden. Ook de politie kan dan weinig 
toezicht houden met één auto voor hele gemeente.’’ 
Wat Geerlings weer doet verzuchten dat hij er moeite mee heeft dat arbeidsmigranten steeds in een 
hoek worden geduwd. ,,Veel is gebaseerd op signalen, als zouden ze elk weekeinde dronken zijn. Ik 
kan hele andere verhalen vertellen en wil dat ook graag.’’ 
Angsten De eerste poging die hij daartoe ondernam, een inloopavond in Die Twee, werd niet zo 
geslaagd bevonden. ,,Als je geen Facebook had, had je het niet geweten’’, klinkt bijvoorbeeld. Dat 
zou extra jammer zijn nu er zoveel dingen zijn die, zo wordt uitgebreid gememoreerd, ’uit de lucht 
gehaald moeten worden’: ,,Want als je die angsten niet wegneemt, dan wordt het plan niet 
ondersteund. Heel simpel.’’ 
De gemeente wordt ondertussen verweten met twee maten te meten. Hoe kan ze oordelen dat één 
woning ergens in Roelofarendsveen niet past, terwijl ze in Woubrugge iets veel groters wil toestaan? 
Volgens wethouder Inge van der Meer is er nog niets beslist: ,,Het is ook de raad die over het 
aanpassen van de bestemming gaat.’’ Daarvoor moet de initiatiefnemer eerst goed met ’de 
omgeving’ hebben gesproken en dienen allerlei onderzoeken te zijn verricht. ,,Zo vroeg de provincie 
om de verkeersafwikkeling goed te bekijken en kijkt men ook naar het aantal personen dat hier 
maximaal kan verblijven.’’ 
Wat de aanwezigen betreft wordt tevens meegenomen waar die mensen werken en of dat echt in de 
buurt is. ,,Want Oost-Europeanen gaan echt niet fietsen. Ik denk dus dat je beter iets kunt creëren in 
Roelofarendsveen.’’ Op de opmerking dat daar ook aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld door 
Wesselman Flowers aan de Sotaweg, klinken dingen als: ,,Dat gaat geloof ik om zestig 
arbeidsmigranten. Je kan beter naar dat nieuwe pand van de Rabobank aan de A4 kijken. Daar 
werkten vroeger vierhonderd medewerkers, nu nog maar twintig.’’ 
Want wat gebeurt er met eventuele nieuwbouw aan de Kruisweg wanneer het seizoenswerk 
opdroogt? Vragen, veel vragen leven er in Woubrugge. 
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13) Minister De Jonge van VWS wil een einde maken aan de chaotische versnippering van de zorg 
Zorgvisie 5 november 2019 
Minister De Jonge wil meer macht over zorg in de regio 
Minister De Jonge van VWS wil een einde maken aan de chaotische versnippering van de zorg in de 
regio. Hij wil meer bevoegdheden om in te grijpen. 
Ondanks alle pogingen, slaagt de zorgsector er volgens De Jonge niet in om de gezondheidszorg 
efficiënter te organiseren. Dit zei hij op 30 oktober tijdens de bespreking van de VWS-begroting van 
2020 in de Tweede Kamer. Hij vroeg zichzelf af: ‘Is er nou ergens regie in hoe we met elkaar 
samenwerken?’ En hij gaf zelf meteen het antwoord: ‘Nee.’ 
Bevoegdheden   De minister wil meer bevoegdheden om in te grijpen in een zorgregio als het 
mis gaat. Nu zijn er bestuurlijke afspraken op deelterreinen, maar dat werkt niet goed, oordeelt de 
minister. ‘Dus afdwingen is heel erg moeilijk. Iemand aanspreken in de regio is op dit moment 
gewoon niet georganiseerd in het stelsel.’ 
De Jonge: ‘We hebben nu echt een gebrek aan regie. We moeten onszelf van meer instrumenten 
voorzien dan tot op heden het geval is.’ De minister denkt nog een aantal maanden na over welke 
instrumenten dat moeten zijn. 
Meer structuur  De Jonge ergert zich aan de verschillende regio-indelingen: er zijn bijvoorbeeld 
32 zorgkantoorregio’s, 42 jeugdzorgregio’s, 25 GGD-regio’s en datzelfde geldt voor andere 
zorgsectoren. Hij wijst er bovendien op dat ‘ongeveer iedere’ subsidieregeling ook een eigen regio-
indeling heeft. 
Hij pleit voor meer structuur door één regio-indeling aan te houden. Nu gaat zijn voorkeur uit naar de 
indeling die de zorgkantoren hanteren. Dat zijn 32 regio’s. 
Meest logisch   Wat De Jonge betreft, wordt alle zorg dus ingedeeld in 32 regio’s. ‘Dat lijkt 
vooralsnog de meest logische indeling.’ Voor de zomer van 2020 presenteert hij samen met zijn 
mede-bewindslieden zijn definitieve masterplan voor een nieuwe zorgstructuur. Het kabinet kondigt 
de contouren van dat plan al aan op Prinsjesdag. 
Groot voordeel van een eenduidige regio-indeling is volgens De Jonge dat het voor zorginstellingen 
en patiënten gemakkelijker wordt zorg te organiseren. Dat voorkomt dat er, zoals nu,  lang gezocht 
moet worden voordat er een plek, voorziening, zorgmedewerker of medisch hulpmiddel is voor een 
patiënt. Ook kost het nu nog vaak te veel tijd voordat er een oplossing is voor de bijbehorende 
financiering van die zorg en een goede bepaling voor wie verantwoordelijkheid heeft over een 
zorgvraag. 
Op tijd verkennen   ‘Gelet op de toekomstige zorgvraag die op ons afkomt en het feit dat we 
tegen de grenzen aanlopen van de organiseerbaarheid van de zorg moeten we op tijd verkennen 
over hoe we de zorg organiseerbaar houden’, schrijft het kabinet in de begroting van VWS voor 
volgend jaar. 
‘We zien in de praktijk bijvoorbeeld dat de samenwerking tussen en over domeinen als de 
Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg te 
wensen overlaat. Hierdoor komen mensen in de knel werken en professionals onbedoeld langs 
elkaar heen.’ 
Masterplan    In het masterplan zal het kabinet de prikkels bekijken, net als het toezicht. 
Verschillende partijen moeten hun rol pakken bij de domein-overstijgende samenwerking en 
tastbare resultaten boeken, vindt het kabinet. ‘Denk aan prikkels van gemeenten om de instroom in 
de langdurige zorg te verminderen en aan mogelijkheden om vanuit de langdurige zorg te investeren 
in het sociale domein. Op deze en andere wijze gaan we na hoe wet- en regelgeving kan bijdragen 
aan een betere organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.’ 
Frits Baltesen 
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14) Gemeenten zijn wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen en ondersteunen 
de Volkskrant 5 november 2019 
Geld, bloemen of helemaal niets: groot verschil tussen gemeenten in 
waardering mantelzorg 
Mantelzorgers in De Wolden kunnen dit jaar 300 euro krijgen van deze Drentse gemeente, als blijk 
van waardering. Wie in de naastgelegen gemeente Hoogeveen intensief zorgt voor een 
hulpbehoevende naaste, ontvangt geen cent – en ook geen cadeaubon of een bosje bloemen. 
Charlotte Huisman5 november 2019  Behalve Hoogeveen hebben nog ruim veertig van de 355 
gemeenten in Nederland de individuele blijk van waardering voor mantelzorgers volledig afgeschaft. 
Van nog eens dertig gemeenten, vooral in Groningen en Friesland, is op hun website niet vindbaar 
wat er voor mantelzorgers in het vat zit. Dit blijkt uit een inventarisatie van de landelijke vereniging 
voor mantelzorgers, MantelzorgNL. 
Vóór 2015 konden mantelzorgers in het hele land aanspraak maken op een zogeheten 
mantelzorgcompliment van 200 euro. Dat bedrag was jaarlijks beschikbaar voor de mantelzorgers die 
intensieve zorg verleenden aan thuiswonende hulpbehoevenden met een officiële zorgindicatie. 
Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de zorg, maakt elke gemeente op dit 
punt zijn eigen beleid. 
De overheid doet een groeiend beroep op de burgers om te zorgen voor hun naasten. Ongeveer een 
op de vier Nederlanders verleent mantelzorg, van hen doen 750 duizend dat intensief. De 
gemeenten zijn wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen en ondersteunen.  
Winkelpas of bloemetje          Dat leidt tot grote verschillen. Van de gemeenten die de 
mantelzorgers wel belonen, geeft iets minder dan de helft een geldbedrag. Dat varieert van 20 euro 
tot de uitschieter van 300 euro in De Wolden; gemiddeld 115 euro. Andere gemeenten verstrekken 
een cadeaubon of een winkelpas ter waarde van gemiddeld 70 euro, of soms alleen een bloemetje. 
‘Mantelzorgers ervaren het als zuur dat je in de ene gemeente een mooie waardering krijgt en in de 
andere niets’, zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL. Zij noemt eerder onderzoek 
dat aantoont dat mantelzorgers het liefst individueel gewaardeerd worden, bij voorkeur met geld. 
Hoogendijk pleit voor een genereuzer en uniformer beleid. ‘Dan weet de mantelzorger: ik word 
gewaardeerd.’ 
Veel gemeenten kampen met groeiende financiële tekorten op hun zorgtaken. Daarom heeft 
bijvoorbeeld Enschede de individuele waardering voor mantelzorgers afgeschaft. ‘De 
administratiekosten hiervoor waren hoog’, zegt een gemeentewoordvoerder. De wethouder is nu in 
gesprek met de lokale mantelzorgclubs over hun behoeftes. ‘Onze gemeente zit krap, maar we willen 
mantelzorgers niet tekort doen.’ 
Vervangende zorg   Utrecht geeft een ander argument voor de afschaffing. ‘Wij geloven dat een 
goede ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door hun soms lucht te bieden met 
vervangende zorg, meer impact heeft dan een eenmalig presentje of een geldbedrag’, zegt een 
woordvoerder. ‘Ook hebben we dit jaar tot nog toe dertig waarderingsdagen georganiseerd, 
waarmee we duizend mantelzorgers hebben bereikt.’ 
Hans Vonk is toevalligerwijs de woordvoerder van zowel De Wolden, die mantelzorgers 300 euro per 
jaar geeft, als Hoogeveen, waar ze niets krijgen. De gemeenten werken ambtelijk samen, maar 
maken elk hun eigen beleid, legt hij uit. Dit duidelijke verschil in behandeling met de buurgemeente 
hoeft niet zuur te zijn voor de mantelzorgers in Hoogeveen, beklemtoont Vonk. ‘Hoogeveen trekt 
geld uit voor de ondersteuning van mantelzorgers. Ze kunnen bijvoorbeeld naar 
theatervoorstellingen en andere speciale bijeenkomsten. Ze krijgen hun waardering in natura, en 
niet in harde pegels.’ 
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15) Leiden: Rond inkomsten op het sociaal domein is rekenfout van 1,9 miljoen euro gemaakt   
Unity.nu  6 november 2019 
Leiden maakt rekenfout op budget sociaal domein 
6 november 2019 LEIDEN - Wethouder Marleen Damen had een bittere mededeling dinsdagmiddag 
op het stadhuis. Rondom inkomsten op het sociaal domein is een rekenfout van 1,9 miljoen euro 
gemaakt. De wethouder doet nu een voorstel om de begroting alsnog sluitend te maken. 1,1 miljoen 
euro komt dan uit de reserve sociaal domein. Donderdag bespreekt een commissie van raadsleden 
het voorstel. 
De gemeente heeft de stelpost Jeugd van 1,9 miljoen euro in 2022 en 2023 dubbel opgegeven. 'We 
onderzoeken nog hoe dit heeft kunnen gebeuren en nemen de noodzakelijke maatregelen om dit in 
de toekomst te voorkomen.' aldus het stadsbestuur in een brief over de bijsturing op het sociaal 
domein. Die bijsturing is vorige week al besproken door commissieleden. De belangrijkste wijziging is 
dat de financiële tegemoetkoming zorg voor chronisch zieken en gehandicapten in 2020 beschikbaar 
blijft. Of die wijziging door de miljoenenmisser in stand blijft, wordt donderdag duidelijk. 

Bezuinigen   De kosten voor het sociaal domein lopen in Leiden flink op. Bijsturing (lees 
bezuinigen) is onvermijdelijk volgens het college. Het stadsbestuur stelt dan ook diverse 
bezuinigingsmaatregelen voor. De toegang jeugdhulp wordt kritischer, het Leids participatiebudget 
en het budget voor DZB Leiden gaan beiden omlaag met 250.000 euro, de Bed, Bad, Brood 
voorziening wordt afgebouwd en de aanvullende opvoedingsondersteuning wordt met 80.000 euro 
verlaagd. De komende jaren wil Leiden werken aan het anders indelen van het sociaal domein. 
 
 
16) De komende twintig jaar miljarden nodig voor het aanpassen van huizen voor senioren 
Leidsch Dagblad 6 november 2019 
Miljarden nodig voor aanpassen woningen senioren 
06/11/2019 Amsterdam   Gemeenten en woningcorporaties moeten de komende twintig jaar 
miljarden investeren in het aanpassen van huizen voor senioren. Dat stellen ouderenbond ANBO en 
Actiz, branchevereniging van zorgorganisaties. ’We moeten voorkomen dat ouderen straks echt niet 
meer in hun eigen woning kunnen wonen en dat er ook geen alternatief voor hen is.’ 
Het aanpassen van huizen voor senioren, zodat die op prettige wijze oud kunnen worden, kost 
ongeveer 13 miljard euro, concluderen ANBO en Actiz op basis van eigen onderzoek Volgens de twee 
organisaties woont 90 tot 95 procent van alle ouderen zelfstandig thuis. Deels wonen ze in huizen die 
niet levensloopbestendig zijn en ver weg liggen van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig 
hebben. 
Bushalte   Landelijk gezien kost het 7,5 miljard euro volgens de organisaties om huizen aan te 
passen van ouderen die al wonen in de buurt van voorzieningen als bushalte, supermarkt en huisarts. 
Daar komt 6 miljard euro bij voor het geschikt maken van woningen voor mensen die willen 
verhuizen naar een plek in de buurt van dit soort voorzieningen. 
ANBO en Actiz roepen gemeenten op met spoed nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te 
ontwikkelen. ,,Wat wij graag zouden zien, zijn leefbare, sociale wijken die mensen uitdagen om te 
bewegen en elkaar te ontmoeten’’, zegt woordvoerster Bernadet Naber van ANBO. ,,Uit onderzoek 
onder onze 100.000 leden merken we dat veel mensen in een hofje willen wonen of in een 
kleinschalig wooncomplex vlakbij voorzieningen als een supermarkt, een bushalte of een huisarts. 
Mensen willen in ieder geval zelfstandig blijven wonen en niet meer terug naar het oude 
bejaardenhuis.’’ 
,,We zien steeds vaker dat senioren het heft in eigen hand nemen en bijvoorbeeld met tien anderen 
appartementen stichten in een oud schooltje, maar dan gaat het om kleinschalige initiatieven. Wij 
roepen gemeenten en corporaties op meer te bouwen voor ouderen. Wat er nu gebeurt is absoluut 
onvoldoende.’’ 
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Gemeenten hebben vaak zelf geen cijfers over de demografische ontwikkeling van hun bevolking, 
aldu Naber. ,,Daarom hebben we het zelf uitgezocht.’’ 
Er is onder meer gekeken hoeveel het kost om de woningen aan te passen voor ouderen die al in de 
buurt van voorzieningen wonen. De organisaties hebben becijferd dat dit voor Alkmaar 48 miljoen 
euro kost, voor Leiden 38 miljoen, voor Hilversum 35 miljoen en voor Haarlem 49 miljoen. In 
Zaanstad zou dit 55 miljoen kosten. 
Daarnaast is becijferd hoeveel het kost om woningen in de nabijheid van voorzieningen aan te 
passen voor ouderen die nu nog niet in de buurt van voorzieningen wonen. Voor Leiden zou dit op 43 
miljoen uitkomen, Zaanstad 45 miljoen, Alkmaar 39 miljoen, Haarlem 38 miljoen en Hilversum 27 
miljoen. 
Vergrijzing   Volgens Naber oefenen ANBO en Actiz al sinds 2005 druk uit op gemeenten en de 
landelijke politiek om iets te doen aan de ouderenhuisvesting. ,,We hebben te maken met 
vergrijzing, maar veel gemeenten zijn hier niet op toegerust.’’ 
Ouderen blijven nu vaak noodgedwongen wonen in de woning waar ze vroeger met hun gezin 
hebben gewoond omdat er geen geschikte seniorenwoningen zijn. ,,Veel van deze huizen moeten 
worden aangepast. Er moet bijvoorbeeld een stoeltraplift komen omdat ze de steile trap niet meer 
op kunnen. Of er moet een douchecabine komen omdat ze niet meer in het bad kunnen komen.’’ 
,,Wij geloven er in dat als er geen goede voorzieningen in de buurt zijn, je niet goed oud kunt 
worden’’, zegt Naber. ,,We zien dat ouderen steeds vaker een beroep doen op de zorg omdat ze niet 
op een goede plek wonen. De nadruk in het beleid ligt op de zorg voor ouderen, maar als je 
preventief investeert in wonen, welzijn en wijken dan voorkom je dat het beroep op zorg onnodig 
groot wordt.’’ 
Volgens ANBO en Actiz is er in Nederland nu al een tekort van tienduizenden seniorenwoningen en 
15.000 verpleeghuisplekken. Er zijn nu 920.000 alleenstaande ouderen in Nederland. Over twintig 
jaar zijn dat er 1,7 miljoen. 
 
 
17) Gratis gebruik van alle Arriva bussen in de regio’s Zuid-Holland Noord en Midden Holland 
Email Aleid v.d.Meer 6 november 2019 
Voor Elkaar Pas van Arriva (VEP) 
Ter informatie. 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Straten, Sophie [mailto:SStraten@Kaagenbraassem.nl]  
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 13:22 
Aan: Jan-Cees Hortensius; Jos Hölscher; Nettalie Cohen; Cluster KCC; Monique Schoo; Hiske 
Mullink; info@kernteamkb.nl; 'Leny van Luling (lenyvanluling@gmail.com)'; 'Aleid van der Meer 
(aleidvdmeer@gmail.com)' 
CC: Burgh, Twan van der 
Onderwerp: Voor Elkaar Pas van Arriva (VEP) 
Hallo allen, 
We gaan in januari starten met de Voor Elkaar Pas voor Wmo pashouders van de Regiotaxi. 
Vandaag gaat hiervoor een informatiebrief met aanmeldformulier de deur uit naar alle Wmo 
pashouders van de Regiotaxi. 
Zij kunnen straks gratis gebruik maken van alle Arriva bussen in de regio’s Zuid-Holland Noord 
en Midden Holland. 
Ook krijgen zij er een begeleiderspas bij. De begeleider mag ook gratis meereizen. 
Wij starten hiervoor samen met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop een pilot voor twee jaar 
waarbij wij (K&B) maximaal aan 150 pashouders deze mogelijkheid geven. 
De aanmeldingen worden bij ons geregistreerd op volgorde van binnenkomst. 
Zie verder de brief. De bijlagen zijn niet bijgevoegd maar dat is het aanmeldformulier, een 
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eenmalige machtiging om € 7,50 (tegemoetkoming in de kosten voor het startpakket) te innen 
en een folder. 
De folder (daar hebben we er nog een paar van) breng ik even bij Jos. 
 
Als de aanmeldingen storm lopen dan komt er misschien nog een veegronde na 22 november 
maar daar moet ik apart afspraken met Arriva over maken (zijn dan extra kosten aan 
verbonden). 
Met vriendelijke groet, 
Sophie Straten  Adviseur maatschappelijke ontwikkeling 
 
 
18) Kerkbrand Hoogmade op sociale media wereldwijd ten prooi gevallen aan complottheorieën 
Leidsch Dagblad 6 november 2019 
Spookverhalen Hoogmadese kerkbrand gaan de wereld rond 
Binnert Jan Glastra 05/11/2019 Hoogmade   De dramatische kerkbrand in Hoogmade is op sociale 
media wereldwijd ten prooi gevallen aan complottheorieën. Daarin wordt de vuurzee in het 
algemeen toegeschreven aan moslims en islamisering. 
Bij miljoenen twittergebruikers kwam Hoogmade maandag in de tijdlijn voorbij. De spectaculaire 
beelden van de brand gingen al snel viraal. Even zo snel vormde zich naast de berichten over het 
grote verdriet voor de Hoogmadese gemeenschap, een niet aflatende stroom suggestieve 
speculaties. Dat eigenlijk al direct duidelijk was dat de brand ontstond bij werkzaamheden - meer 
specifiek bij het afbranden van verf - werd naadloos in de discussie opgenomen. Dat zou erop duiden 
dat ’ze’ iets verzwijgen. 
Meestal is de islam het doelwit. ,,Er vliegt nogal eens een kerk in de fik hier en daar, maar dat 
gebeurt nou nooit met moskeeën!’’, twittert iemand bijvoorbeeld. En: ,,De vraag is: waarom werd de 
kerk niet gered? Zal de kraan die daar staat een moskee bouwen???’’. 

 
          Het gaat hard als rechts-conservatieve accounts in Polen en Amerika zich erin mengen. Het leidt 
tot duizenden retweets. De Poolse Mag (@czarymarybum77, ruim 10.000 volgers) koppelt de brand 
aan recentelijke grafschendingen in Frankrijk en merkt op dat Europeanen doen alsof er niets 
gebeurt terwijl er een oorlog woedt op hun grondgebied. Het bericht wordt via andere accounts in 
nog veel meer talen verspreid. 
De bekende Amerikaanse anti-islamaccount van Amy Mekelburg (@AmyMek, een kwart miljoen 
volgers) spreekt van de zoveelste kerk die mysterieus vlamvat en verwijt de Amerikaanse media in 
één adem door dat zij de fire jihad bij Notre Dame nog altijd niet durven te benoemen. Een bericht 
dat zij met regelmaat herhaalt. 

 
         Het heeft alle schijn van trollengedrag - het doelbewust verspreiden van nepnieuws of 
misleidende berichten. Zo probeerden Russische trollen met nepnieuws invloed uit te oefenen op de 
Europese verkiezingen. ,,Maar trollen heb je in alle soorten en maten’’, zegt Coen van de Ven, die 
eerder dit jaar voor de Groene Amsterdammer onderzoek deed naar Russische trollenfabrieken waar 
nepnieuws beroepsmatig wordt gefabriceerd. ,,Er zijn ook mensen die gewoon onrust willen stoken, 
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die het leuk vinden om de boel op te porren, ideologisch gemotiveerden die vinden dat het hun punt 
bewijst, het kan oprechte bezorgdheid zijn....’’ 

 
        Het onderwerp en het feit dat exact hetzelfde bericht in meerdere talen verspreid wordt, zijn 
volgens hem wel aanwijzingen van gericht trollen. ,,Een brandende kerk past goed in het narratief uit 
de rechts-conservatieve hoek, van het Avondland dat ten onder gaat en van het oude Europa dat 
onder druk staat. Rond de brand van de Notre Dame waren ook veel van dit soort complottheorieën. 
En een van onze inzichten was ook dat trollen zelden zelf tekst verzinnen en berichten van anderen 
rondpompen. Maar je zult het eerst moeten uitzoeken om het met zekerheid vast te stellen.’’ 

        
       Ook Alexander Pleijter, bij Universiteit Leiden expert in online journalistiek en factchecking, 
benadrukt dat het een kwestie van gissen blijft. ,,Het is vaak lastig de herkomst te herleiden, laat 
staan het motief. Maar als hetzelfde bericht in meerdere talen verschijnt, dan lijkt dat wel 
georkestreerd.’’ 
Een effectieve aanpak van dit soort gedrag is er volgens Pleijter nog niet. ,,Het is wel iets waartegen 
bedrijven als Facebook en Twitter steeds meer maatregelen nemen, maar het is onduidelijk wat het 
effect daarvan is - de resultaten maken ze namelijk niet bekend. Maar de Europese Commissie vindt 
dat ze te weinig doen, daar heeft zij zich onlangs nog heel kritisch over uitgelaten. De EU dreigt ook 
met eigen regelgeving als dat zo blijft.’’ 
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19) Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op allerlei vergoedingen 
Plus online 6 november 2019 
Mantelzorger laat geld liggen  
Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op allerlei vergoedingen. Toch zijn er weinig mensen die 
hiervan op de hoogte zijn. Dat is jammer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in financiële 
problemen te komen. 
Volgens de meest recente cijfers telt Nederland zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers, mensen die zorgen 
voor een zieke of  hulpbehoevende uit hun omgeving. Van al die mensen, blijkt uit onderzoek van 
belangenvereniging MantelzorgNL, kijkt slechts 12 procent bij het uitkiezen van een zorgverzekering 
naar de vergoedingen voor mantelzorg. Wie wél verzekerd is, declareert de kosten vaak niet. Mensen 
weten niet waar ze recht op hebben of lopen tegen beperkende voorwaarden aan. Bijna 1 op de 4 
deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het onduidelijk is voor welke vergoeding ze bij de 
gemeente of zorgverzekeraar moesten zijn. Meer dan de helft van alle mantelzorgers zit ‘krap’, zo 
blijkt uit eerder onderzoek van MantelzorgNL. Bijvoorbeeld omdat ze hulpmiddelen betalen of omdat 
mantelzorgers extra vervoerskosten hebben. Vergoeding van de kosten die ze maken is daarom meer 
dan welkom. 
Wat wordt vergoed?    De basisverzekering vergoedt ergotherapie (10 uur in 2019)  en 
psychotherapie via de GGZ. Zorgen voor een ander kan fysiek zwaar zijn. Een ergotherapeut geeft 
bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen of over hoe u rug- en nekklachten voorkomt. Maar ook 
geestelijk kan het nogal wat van u vragen. De psycholoog kan helpen u als mantelzorger daarmee om 
te gaan. Daarnaast zijn er vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen. Wat u kunt declareren 
verschilt van verzekering tot verzekering. Opletten dus. Deze vergoedingen vallen vaak onder 
aanvullende verzekeringen:  
* cursussen voor mantelzorgers 
* een mantelzorgmakelaar die regeltaken van u overneemt 
* tijdelijke opvang of vervangende zorg zodat u zelf  een keer vrij heeft 
Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld bij Interpolis ZorgActief. 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Zij 
krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen. 
Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten voor mantelzorgers in de bijstand. Een aantal 
gemeenten laten u voordelig parkeren in de buurt van degene waarvoor u zorgt. Misschien komt u in 
aanmerking voor een OV-begeleiderskaart. Iedere gemeente vult dit op haar eigen manier in. Bent u 
mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met 
het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie u zorgt. Hier leest u meer over vergoedingen. 
Tip     Kijk jaarlijks uw zorgverzekering na op de vergoedingen voor mantelzorg. Is een aanvullende 
verzekering nodig? Bent u beter uit als u overstapt naar een andere verzekeraar? Lees hier waar u op 
moet letten: 
Vergoedingen 
Zorg jij intensief voor iemand in je naaste omgeving? Dan ben je mantelzorger. Er bestaat geen 
algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kun je echter wel aanspraak maken op een 
aantal vergoedingen. Zo zijn er in bepaalde gevallen vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat 
er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder 
staan de mogelijkheden op een rij. 
Extra kinderbijslag 
Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor 
dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en 
verzorging. Je vraagt kinderbijslag aan bij de SVB.  
Reiskostenvergoeding 
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Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor 
vergoeding van reiskosten die je als mantelzorger maakt. Wel biedt de gemeente soms een 
vergoeding of kun je soms de kosten aftrekken bij je belastingaangifte. Ook kun je je naaste vragen 
om een tegemoetkoming in de reiskosten. Bekijk 6 tips om op reiskosten te besparen. 
Vergoedingen van zorgverzekeraars 
Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende 
zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Bekijk 
de vergoedingen door zorgverzekeraars. 
Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten 
Degene die jou verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Je kunt om 
een tegemoetkoming meerkosten vragen bij je gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk 
is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk 
daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten.  
Persoonsgebonden budget (pgb) 
Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger 
inschakelen. In dat geval krijg je – als zorgverlener - uit het pgb betaald. Je moet dan wel de zorg 
verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een 
contract met je af. Op svb.nl vind je een modelovereenkomst. Lees meer over het persoonsgebonden 
budget. 
Mantelzorgwaardering 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten 
geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier 
merken. Lees meer over mantelzorgwaardering.  
Individuele bijzondere bijstand 
De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die je zelf niet 
kunt betalen en die je niet met een andere regeling vergoed krijgt.  De bijstand wordt afgestemd op 
jouw persoonlijke situatie. De aanvraag voor de bijzondere bijstand kun je schriftelijk doen bij je 
gemeente 
 
 
 
 
20) Zorginstelling stopt met dagbesteding  en woongroep voor dementerende ouderen 
Google melding Wmo: Radio Stad Montfoort 6 november 2019 
Vlinderhof en Bloesemhof Montfoort sluiten: demente ouderen moeten weg. 
Families verbijsterd, boos en verdrietig 
Bron: G. van Ruiten 
In het kort: 

 Zorginstelling Rijnhoven stopt met dagbesteding Vlinderhof en woongroep Bloesemhof voor 
dementerende ouderen. 

 De instelling noemt als voornaamste reden dat zij te weinig klanten krijgt doorverwezen 
vanuit de gemeentelijke WMO (SWOM). Dit leidt tot verlies. 

 Directrice Rijnhoven zou hierover het afgelopen jaar diverse gesprekken hebben gevoerd 
met de wethouder en met de directeur van de SWOM. 

 Zowel gemeente als SWOM bleken volgens Rijnhoven ‘niet gevoelig voor de argumenten’. 
 Gemeente kreeg vorige week bericht dat de Vlinderhof stopt per 1 januari 2020 en de 

Bloesemhof per 1 maart 2020. 
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 Wethouder Rensen verwijt Rijnhoven gebrekkige communicatie en zegt niet op de hoogte te 
zijn gebracht van de sluiting. 

 Vlinderhof en Bloesemhof zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2020. 

Per 1 januari en per 1 maart 2020 moeten de Vlinderhof en de Bloesemhof in Montfoort 
stoppen. Zonder subsidie van de gemeente en bij gebrek aan voldoende beschikkingen vanuit de 
SWOM naar Rijnhoven is het voor de zorginstelling niet mogelijk de plekken open te houden. De 
bewoners en familieleden van de groepswoning Bloesemhof kregen donderdag 31 oktober (na 
een brief d.d. 24 oktober) te horen dat hun voorziening per 1 maart zal stoppen. De 
groepswoning biedt volgens de site ruimte aan acht dementerende bejaarden. Zij moeten 
noodgedwongen op zoek naar een andere plek. 

Familieleden van de bewoners zijn in alle staten nu ze voor de taak zijn gesteld voor hun moeder of 
vader op zeer korte termijn een nieuwe plek te moeten zoeken. 'Ik heb haar belóófd dat ze niet uit 
Montfoort hoefde te vertrekken,' aldus een dame die niet met naam genoemd wil worden. Ze is bang 
dat ze dan helemaal geen plek meer zal kunnen vinden.                                                                                                              
Directrice mevrouw Prins van de zorginstelling Rijnhoven informeerde naar eigen zeggen vorige week 
de gemeente over de sluiting van de Bloesemhof en van de dagbesteding de Vlinderhof.                  
Wethouder Jocko Rensen ontkende dit tijdens de bespreking van de begroting voor 2020 ten 
overstaan van de raad. Rensen zegt dat hij geen brief heeft ontvangen en van niets wist over de 
sluiting: "Wij zijn buiten de communicatie gehouden door Rijnhoven", aldus Rensen. "Wij hebben aan 
het begin van de zomer een gesprek gehad, waarin de directrice haar zorgen uitte over de financiële 
situatie. Ze gaf aan dat er over enige zaken gesproken zou moeten worden. Er zou een vervolg 
komen. U raadt het al, dat vervolg is er niet gekomen. We zijn met de SWOM aan het kijken hoe dit 
inwoners raakt. Rijnhoven kan natuurlijk zelf beslissingen nemen. Wij zullen zorgen dat er 
antwoorden komen op vragen. Communicatie is cruciaal. Ik ben niet gecharmeerd hoe dit hier nu 
vorm krijgt. Dit soort dingen gebeuren en daarop moeten wij anticiperen, dat zullen wij ook gaan 
doen".                                                                                                                                                                            
De heer Jonkers van Lokaal Montfoort noemde het in een reactie "verbijsterend dat dit nu aan het 
licht komt, dat de mens niet centraal staat. Deze mensen willen hun laatste jaren hier slijten. Hoe 
kunt u hier zo lichtzinnig aan voorbij gaan", aldus Jonkers, die een motie van wantrouwen indiende.              
De wethouder verklaarde vervolgens dat hij wel 'in de wandelgangen een kopie had gezien van 
iemand van de SWOM die de brief wel had gekregen'. Hij vindt het niet passend om excuses te 
maken zoals werd gevraagd. De wethouder geeft aan dat hij in het gesprek met Rijnhoven in voorjaar 
of zomer te horen kreeg dat er een probleem was met plekken en plaatsen. 'Maar het is niet aan ons 
om die plekken op te vullen als er plekken zijn', aldus Rensen.                                                                                    
‘We hebben op dit moment maar drie WMO klanten’, reageert directrice Prins. Ze legt uit dat er nu 
veel plekken onbenut blijven, terwijl er wel volgens haar wel voldoende mensen met een indicatie 
zijn. De gemeente Montfoort indiceert wel mensen voor dagbesteding maar die komen niet op de 
Vlinderhof terecht, aldus Prins. De Bloesemhof levert per jaar een tekort op van 4 ton en dat kan de 
zorginstelling naar eigen zeggen niet volhouden. De directrice mevrouw Prins gaf aan zich te 
verbazen over het gebrek aan initiatief bij de gemeente. Zij verliet het gesprek met Rensen, dat 
volgens haar in april, dus in de lente, plaatshad, met grote verbazing. Prins geeft aan dat Rensen ook 
op de hoogte is van de gesprekken tussen Rijnhoven en de SWOM over de situatie. Tot verbijstering 
van de instelling werden zij donderdag, de dag van de begrotingsvergadering gebeld door een 
ambtenaar met de vraag of ze 'al een ei hadden gelegd over de Vlinderhof en de Bloesemhof', terwijl 
de gemeente volgens haar al een week op de hoogte was van het besluit per 1 maart te gaan 
stoppen.                                                                                                                                                                          
De zorginstelling Rijnhoven ontving in 2015 nog een flinke subsidie van de gemeente. Het ging om 
een investering van 150.000 euro. De gemeente droeg financieel bij aan het vergroten van de 
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Vlinderhof ruimte. Dit gebeurde om de capaciteit uit te breiden zodat meer mensen gebrek zouden 
kunnen maken van onze voorziening. Maar in de praktijk zou de gemeente nauwelijks indicaties 
afgeven voor dagbegeleiding op de Vlinderhof, aldus Prins.                                                                                           
In 2015 wilde toenmalig wethouder Vlaar met de subsidie sluiting voorkomen: 'Als ouderen niet 
meer zelfstandig kunnen blijven wonen en een groter beroep moeten doen op intensieve zorg, is de 
behoefte aan opvang in de 'eigen' omgeving groter dan 
ooit.' https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1360694/montfoort-steekt-geld-in-zorgcentra.html 
Wethouder Vlaar bezuinigde in 2015 de bibliotheek weg. Die komt onder het huidige college weer 
terug, maar 'een deel van het financiële gat wordt door dit college gehaald uit diverse potjes uit het 
Sociale Domein', aldus de gezamenlijke oppositiepartijen in een open brief, waarin zij waarschuwen 
voor ‘het wel erg positieve beeld dat het college schetst in de lokale krant’. 
(https://kijkopijsselstreek.nl/nieuws/gemeente-montfoort-presenteert-begroting-2020.html) De 
oppositie waarschuwt juist voor een verarming van de zorg in een gemeente die toch al kampt met 
forse financiële zorgen. https://www.radiostadmontfoort.nl/cms/00014730.html                                                      
Het feit dat de gemeenteraad niet op de hoogte werd gesteld van de naderende sluiting was voor 
Lokaal Montfoort aanleiding tot een motie van wantrouwen. Dit leidde tot de nodige commotie. De 
motie is aangehouden. De wethouder gaf na de pauze in een reactie op de motie aan dat de schuld 
van dit communicatieprobleem bij Rijnhoven ligt.                                                                                            
Het blijft voorlopig dus onduidelijk hoe de communicatie tussen Rijnhoven en het college van 
Montfoort precies is verlopen. Volgens Rijnhoven is de wethouder al zeker een half jaar op de hoogte 
van de financiële zorgen en de problemen die ontstonden door de zeer beperkte doorverwijzing. 
Rijnhoven zegt dat de sluiting beslist niet uit de lucht is komen vallen maar al geruime tijd boven de 
hoofden van de bewoners van de Bloesemhof en de klanten van de Vlinderhof hing, met medeweten 
van de gemeente. Rensen wist volgens Rijnhoven dat er te weinig mensen werden doorverwezen en 
dat hierover ook was gesproken met de SWOM. Feit is ook dat in de begroting voor 2020 door de 
gemeente geen geld is uitgetrokken voor de Bloesemhof en de Vlinderhof. De wethouder beloofde 
antwoorden op de vragen vanuit de raad.                                                                                                                   
Volgens directrice Prins heeft haar zorginstelling de wethouder in het voorjaar gemeld dat zij de 
begroting voor 2020 rond moest gaan maken. Volgens Prins toonde de gemeente 'geen enkel 
initiatief om te kijken naar manieren om de exploitatie te verbeteren'. Dit zette volgens haar de 
instelling met de rug tegen de muur. Het zou financieel onverantwoord zijn om door te gaan. De 
instelling geeft aan de mensen te willen helpen zoeken naar een andere plek. Een familielid van een 
van de bewoners reageerde boos op Facebook:  
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Ter overpeinzing. Het is nu wachten op antwoorden van het college. Maar voor wie de aandacht 
heeft om nog even verder te lezen is enige achtergrond ook van belang. De situatie die is ontstaan 
met Rijnhoven heeft overeenkomsten met een ander stukgelopen zorginitiatief in Montfoort. In 
januari van dit jaar stopte de stichting Obliek met het aanbieden van dagbesteding voor jongeren 
met een beperking. Het project was gestart in 2017 maar strandde omdat 'de samenwerking met 
doorverwijzers (landelijke WLZ en gemeentelijke WMO) niet van de grond kwam'. Er bleken wel 
jongeren te zijn met de juiste indicatie, maar die kwamen niet terecht op fiets-of loopafstand van 
hun woonhuis bij Obliek in het scholencomplex van de Howiblo, de Graaf Jan en de Hobbitstee. 
Mogelijk wilde het Doe Mee Huis uitbreiden of mogelijk konden de jongeren terecht bij een grote 
instelling buiten de eigen woonplaats. De gemeente schreef in ieder geval geen beschikkingen voor 
dit lokale, kleine initiatief, dat ophield te bestaan. 
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In het geval van Rijnhoven bleken er eveneens wél mensen met een indicatie te zijn, maar die 
kwamen niet terecht bij de dagbesteding van Rijnhoven.                                                                                               
Het heeft er de schijn van dat de SWOM er een eigen agenda op na houdt. Heeft dit ertoe geleid dat 
zowel jongeren met een beperking als demente ouderen hun heil buiten Montfoort moeten zoeken 
en niet terecht kunnen in hun eigen woonplaats? Het is van groot belang dat de gemeente zich 
kritisch buigt deze vraag. Klopt het dat de Rijnhoven kans van slagen had gehad als de SWOM meer 
beschikkingen had geschreven voor de Vlinderhof? Is het niet toch een duidelijke taak van de 
gemeente om in samenwerking met Rijnhoven zorg te dragen voor het opvullen van die plekken als 
ze er zijn? Welzijnsontwikkeling Montfoort mag niet leiden tot het buitensluiten van de meest 
kwetsbare mensen. 

 
21)De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan een nieuwe bekostiging ouderenzorg 
Zorgvisie 6 november 2019 
Verpleeghuizen willen nieuwe bekostiging ouderenzorg van tafel 
ActiZ wil dat minister Hugo de Jonge van VWS de huidige plannen voor een nieuwe bekostiging van 
verpleeghuizen van tafel haalt. Verpleeghuizen zijn bang dat de tarieven steeds verder omlaag gaan 
als de goedkoopste instellingen de norm worden. 
Onder verpleeghuizen ontbreekt elk draagvlak voor de plannen voor een nieuwe bekostiging van de 
intramurale ouderenzorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt, in opdracht van minister De 
Jonge, aan een nieuwe bekostiging ouderenzorg die rekening houdt met de verschillen in kosten 
tussen verpleeghuizen. Die verschillen zijn soms te wijten aan regionale factoren die lastig te 
beïnvloeden zijn, zoals duur vastgoed of een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast werkt de ene 
zorgaanbieder doelmatiger dan de andere. De nieuwe manier van financieren moet maatwerk 
mogelijk maken, zodat alle verpleeghuizen voldoende geld krijgen om goede zorg te leveren. 
Verpleeghuizen met hoge kosten krijgen hogere tarieven, andere kunnen met minder toe. 
Integrale vergelijking kosten Maar de leden van ActiZ zien gedifferentieerde tarieven niet 
zitten. Het verzet spitst zich toe op de zogeheten integrale vergelijking van kosten. Het NZa-model 
maakt onderscheid tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren. Verpleeghuisbestuurders 
zijn bang dat VWS en de NZa het inzicht in de verschillen gaan gebruiken om te bezuinigen. Als het 
ene verpleeghuis toe kan met een bepaald budget, waarom zou een ander vergelijkbaar verpleeghuis 
dat niet kunnen? Als de goedkoopste instellingen als norm worden gebruikt, ontstaat een race naar 
de bodem. Puur sturen op doelmatigheid zal ten koste gaan van de kwaliteit van zorg, zeggen 
zorgbestuurders die liever anoniem willen blijven. 
Clash ActiZ met VWS en NZa De onenigheid tussen ActiZ aan de ene kant en de minister en 
de NZa aan de andere kant sleept zich al maanden voort. In september heeft ActiZ de bezwaren al 
naar voren gebracht. De onvrede onder de ActiZ-leden is zo groot dat er nauwelijks animo is om mee 
te doen aan het onderzoek van de NZa. Die heeft verpleeghuizen gevraagd om gegevens over kosten 
aan te leveren. Het verzoek van de NZa is echter niet vrijblijvend. Verpleeghuizen zijn wettelijk 
verplicht om mee te werken. Uiterlijk eind november moeten ze de gegevens inleveren bij de NZa. 
Minister houdt voet bij stuk  De onvrede onder verpleeghuisbestuurders manifesteerde zich 
op een bestuurlijke consultatiebijeenkomst van ActiZ-leden eind oktober. Deze week is een nieuwe 
gespreksronde met de minister. ActiZ zal de minister dan vragen de integrale kostenvergelijking van 
tafel te halen. De meerderheid van de verpleeghuizen wil een eenvoudige en voorspelbare 
bekostiging die financiële zekerheid biedt op de lange termijn. Die is nodig om te voldoen aan de 
eisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Minister De Jonge heeft begrip voor de zorg van 
verpleeghuizen, maar heeft vooralsnog voet bij stuk gehouden. 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
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22) Voor veel mantelzorgers is de waardering belangrijk als erkenning van hun inzet 
Binnenlands Bestuur 6 november 2019 
Een op tien gemeenten staakt mantelzorgwaardering 
Yolanda de Koster 05 nov 2019 In ruim één op de tien gemeenten is de individuele 
mantelzorgwaardering afgeschaft. Door de tekorten in het sociaal domein staat die waardering 
onder druk. Dat concludeert MantelzorgNL. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers ziet dat 
meer gemeenten het voornemen hebben de waardering voor mantelzorgers in 2020 af te schaffen. 
Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen. 
Naast bij de in ieder geval 42 gemeenten die de individuele waardering voor mantelzorgers hebben 
afschaft - zoals Westerkwartier en Landerd - zijn er nog eens 36 gemeenten waar de directe 
mantelzorgwaardering onvindbaar is. Mogelijk dat ook in die gemeenten de waardering van 
mantelzorgers is geschrapt, stelt de vereniging. 
Grote verschillen   De onderlinge verschillen zijn groot, blijkt uit het overzicht van 
MantelzorgNL. Bijna de helft van de gemeenten (46 procent) geeft een concreet geldbedrag, 
variërend van 20 tot 300 euro (De Wolde). Gemiddeld krijgen mantelzorgers 115 euro. Ook een 
cadeaubon wordt vaak (48 procent) als blijk van waardering gegeven. De gemiddelde waarde van die 
bonnen is 72 euro. Een klein deel van de gemeenten (6 procent) geeft een klein cadeautje, 
verwenpakket of een bloemetje. Zo krijgen mantelzorgers in Terneuzen en Groningen slechts een 
attentie. 
Erkenning Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat mantelzorgers het liefst individueel en het 
liefst met een geldbedrag worden bedankt voor hun inzet. ‘Voor veel mantelzorgers is de waardering 
belangrijk als erkenning van hun inzet. De grote verschillen tussen gemeenten helpen niet om je 
erkend te voelen. Het gebrek aan normering leidt tot onvrede onder die mensen die zorgen voor een 
kwetsbare naaste’, stelt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL. Bij een op de vijf 
gemeenten is de aanvraagprocedure zo ingewikkeld of de informatievoorziening gebrekkig dat van 
ontmoediging kan worden gesproken, vindt de vereniging. 
Beleidsvrijheid Gemeenten zijn op basis van de Wmo 2015 verplicht om hun mantelzorgers te 
waarderen. Daarvoor krijgen zij budget van het rijk, maar dat geld is niet geoormerkt. De wijze 
waarop zij mantelzorgen een blijk van waardering geven, is aan de gemeente zelf. 
       Het is de eerste keer dat MantelzorgNL de mantelzorgwaardering van alle gemeenten in beeld 
heeft gebracht. Dat heeft zij op basis van deskresearch gedaan in alle 355 gemeenten. Zij heeft 
gekeken naar de individuele mantelzorgwaardering. Collectieve vormen van waardering zijn buiten 
beschouwing gelaten, evenals waardering van jonge mantelzorgers. Volgens de vereniging zetten de 
meeste gemeenten hun mantelzorgers op of rondom de Dag van de Mantelzorg in het zonnetje. 
 
 
 
23)Nieuwe Wajongwet: toets door College van de Rechten van de Mens of strookt met VN-verdrag 
LCR@ttentie 7 november 2019 
Wajongwet toetsen aan VN-verdrag, menen LCR, SWOM, FNV en min 
Gehandicaptenzaken 
Alle acties en oproepen ten spijt heeft de Tweede Kamer vandaag ingestemd met het wetvoorstel 
Wajong. De LCR en alle andere organisaties die samen zijn opgetrokken noemt dit ‘een schande’. 
LCR-voorzitter Amma Asante: ‘Het is duidelijk dat dit kabinet besparingen op een groep die toch al zo 
kwetsbaar is belangrijker vindt dan haar eigen adagium dat werken moet lonen en armoede 
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bestreden moet worden.’ Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink wil samen met de LCR, SWOM 
(Stichting Studeren en Werken op Maat) en de FNV de nieuwe wet laten toetsen door het College 
van de Rechten van de Mens of deze strookt met het VN-verdrag. 
Onverteerbaar     Het wetsvoorstel Wajong moet eerst nog door de Eerste Kamer. Als die 
instemt worden de nieuwe regels begin 2020 ingaan. De hoogte van de Wajong-uitkering wordt pas 
in 2021 aangepakt. Asante: ‘Voor veel Wajongers betekent dit een achteruitgang in inkomen en 
perspectief. De schade wordt gelukkig enigszins hersteld door de amendementen over garantieloon 
en Wajongers die in staat zijn veel te werken die zijn aangenomen. De meeste Wajongers worden 
met dit voorstel hard getroffen. Dat vinden wij nog altijd onverteerbaar.’ 
 
 
 
24) ‘Als je vernieuwing wil moet je risico’s durven nemen.’ 
Zorg+welzijn 7 november 2019 
Moderne dagbesteding: seniorenrockkoor My Generation 
Er komt een nieuwe generatie ouderen aan die niet zit te wachten op bingo en bloemschikken. Hoe 
speel je daar als dagbesteding op in? Amstelring Dagbesteding Hoofddorp doet dit met My 
Generation, een bijzonder project met een Cultureel Café, een seniorenrockkoor en seniorenbands.  
Dagbesteding voor ouderen is in ontwikkeling. Was het vroeger een soort bezigheidstherapie, 
tegenwoordig wordt steeds meer gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. En 
naar de grote groep ouderen die (nog) geen gebruik maakt van de reguliere dagbesteding. ‘De 
drempel om naar een dagbesteding te gaan is voor veel senioren hoog’, zegt Mara van Limbeek, 
programmacoördinator bij Amstelring. ‘Dagbesteding wordt vaak gekoppeld aan activiteiten als 
bingo, handwerken, rummikub en bloemschikken. Niet altijd geheel ten onrechte misschien, maar dit 
schrikt mensen die daar niet van houden af. Bovendien vindt dagbesteding vaak plaats in een 
zorgcentrum en het beeld dat veel ouderen hebben is dat je daar opgesloten zit voor je er erg in 
hebt.’ 
Cultureel café  Om hier verandering in te brengen besloot Van Limbeek twee jaar geleden een 
vernieuwend project op te zetten. Met als doel de term dagbesteding te koppelen aan leuke 
activiteiten buiten de zorgwereld. Zij zocht contact met poppodium Duycker, dat zich tot dan toe 
voornamelijk op jongeren richtte. De programmeur van het poppodium, Onno Blom, had wel oren 
naar het gezamenlijk organiseren van een maandelijks Nostalgisch Cultureel Café, waar ouderen 
elkaar konden ontmoeten om naar bandjes te luisteren en samen wat te drinken. Daar sloot Pier K, 
Centrum voor Cultuuronderwijs in de Haarlemmermeer, zich al snel bij aan. Dat er vraag was naar 
een Cultureel Café bleek al tijdens de eerste bijeenkomst: er kwamen 35 mensen. ‘Het was meteen 
een enthousiaste groep die zelf allerlei ideeën had’, vertelt Mara. ‘Zo kwam het voorstel om samen 
te zingen. Geen Oudhollandse liedjes, maar nummers van bands als de Rolling Stones en The Who. 
We lieten ons inspireren door het Britse seniorenrockkoor The Zimmers, die razend populair zijn in 
Engeland. 
Iggy Pop en Bruce Springsteen         Niet lang daarna vond de eerste repetitie van 
seniorenrockkoor My Generation plaats in poppodium Duycker. Zo’n 25 koorleden zongen luidkeels 
nummers als The Passenger van Iggy Pop en Born in the USA van Bruce Springsteen. Inmiddels is het 
koor behoorlijk bekend in de regio en worden de optredens goed bezocht. ‘De kinderen en de 
kleinkinderen van de koorleden komen en zien hoe vader of oma staat te swingen op het podium’, 
zegt Mara. ‘Dit koor straalt zoveel lol, zoveel energie uit. Na afloop van een optreden krijgt het vaak 
een staande ovatie en een ‘we want more’. Op de toegiften staat de hele zaal te dansen.’ 
NoBingo     Inmiddels is het project My Generation uitgebreid met drie rockbands, een met de 
veelzeggende naam NoBingo. De bands repeteren wekelijks in Poppodium Duycker. De meeste leden 
van My Generation zijn relatief jong, begin zeventig. Maar er zitten ook tachtigers bij. Er zitten veel 
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vitale senioren tussen maar ook mensen die iets mankeren, fysiek of geestelijk. ‘Als ze op het podium 
staan lijkt het of er niets met ze aan de hand is’, zegt Mara. ‘Dan staan ze zo in hun kracht. Op zo’n 
moment vergeten ze hun klachten of gebreken.’ 
Nieuwe generatie ouderen  Van Limbeek verklaart het succes van het project My Generation 
uit het feit dat het aansluit op de belevingswereld van een nieuwe generatie ouderen. Deze senioren 
lijken vaak nog erg zelfstandig, maar ook bij deze groep ligt eenzaamheid op de loer. Daarom is het 
belangrijk dat zij in aanraking komen met dagbestedingsactiviteiten terwijl ze nog zelf de regie over 
hun leven voeren. Gaan zij iets mankeren waardoor zelfstandig leven moeilijker wordt, dan is de 
drempel naar een reguliere dagbesteding minder hoog en minder eng. 
Waar heb je zelf zin in?    Hoe pak je het aan als je deze groep relatief vitale ouderen wilt 
bereiken? ‘Het is belangrijk dat je niet je eigen programma draait, maar luistert naar de mensen die 
je tegenkomt’, legt Mara uit. ‘Daarbij bedoel ik niet alleen je bezoekers, maar ook je collega’s. En 
vraag je eens af waar je zelf eigenlijk zin in hebt. En waar je zin in zal hebben als je straks zeventig, 
tachtig bent.’ 
Wezenlijk ander leven  De generatie ouderen die momenteel zestig à zeventig is verschilt van 
de senioren die hen voorgingen. Niet alleen hun muzieksmaak is anders. Van Limbeek: ‘Als je Het 
Dorp van Wim Sonneveld opzet zingen ze echt wel “Langs het tuinpad van mijn vader” mee. Maar 
het is niet waar ze mee opgegroeid zijn. Dat zijn de Beatles en de Rolling Stones. Kenmerkend voor 
deze generatie is dat er meer hoogopgeleide mensen in zitten. De vrouwen hoefden niet te stoppen 
met werken wanneer zij gingen trouwen of om voor de kinderen te zorgen. Die hebben ook vaak 
gewerkt. Deze mensen hebben een wezenlijk ander leven dan de generatie ouderen die voor of in de 
tweede wereldoorlog is geboren.’ 
Neem risico’s  Het zal voor sociale professionals zoeken zijn hoe je deze groep ouderen het beste 
bereikt en aantrekt. Van Limbeeks advies hierbij is: durf risico’s te nemen. ‘We hebben eens een 
rockband bij woonzorgcentrum Floriande in Hoofddorp uitgenodigd die onder andere nummers van 
The Doors speelden. Er waren een paar mensen die wegliepen omdat zij de muziek te ruig en het 
volume te hard vonden. Maar er waren er ook een paar die he-le-maal uit hun dak gingen. Die waren 
opeens weer jong! Je weet niet altijd hoe dingen uitpakken. Soms moet je gewoon iets proberen en 
niet bang zijn dat er wellicht minder mensen komen dan je had gehoopt.’ 
Samen met jongeren  Zelf gaat Van Limbeek in elk geval door op de ingeslagen weg. Sinds kort 
is er ook een Nostalgisch Cultureel Café geopend in Amstelveen en is ook daar een seniorenrockkoor 
opgericht. Afgelopen zomer deed zij samen met poppodium Duycker een experiment waarbij 
ouderen en jongeren samen meededen aan theater- en muziekworkshops. ‘Een groot succes’, vertelt 
ze. ‘Wat je ziet is dat leeftijd wegvalt als je samen aan iets werkt. Je gemeenschappelijke doel is 
belangrijker dan de mensen met wie je op weg bent naar dat doel. En bij theater en muziek heb je 
natuurlijk plezier met elkaar, wat ook verbindend werkt.’ 
Toekomst     Van Limbeek verwacht dat projecten als My Generation in de toekomst steeds 
belangrijker worden op het gebied van dagbesteding voor ouderen. ‘Ik denk dat ouderen steeds 
meer hun eigen weekprogramma gaan invullen’, zegt zij. ‘Maandag ga ik dit doen en dinsdag wil ik 
daarheen… De taak van ons als professionals verschuift van het opstellen van een 
activiteitenprogramma naar kijken hoe iemand zijn eigen programma kan samenstellen en wat hij 
daarbij nodig heeft. We zullen in de dagbesteding altijd wel een bepaald aanbod houden waar 
mensen uit kunnen kiezen. Maar de rol van ons als begeleider zal meer coachend zijn.’ 
 Denk je erover om ook een seniorenrockkoor op te richten? Van Limbeek denkt graag met je mee: 
mygeneration@amstelring.nl. Meer informatie: www.amstelring.nl/my-generation-voor-rock-n-roll-
ouderen 
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25) Ouderen willen zo zelfstandig mogelijk blijven en eigen regie houden 
Per Saldo  7 no9vember 2019 
Het kabinet wil ouderen stimuleren langer thuis te blijven wonen.  
Reden om deze initiatieven te gaan helpen met de financiering. Daarvoor is vanaf dit voorjaar de 
zogenoemde ‘stimuleringsregeling’ ingesteld. Vanaf 2020 kunnen ook ouderen met een pgb gebruik 
maken van deze regeling. 
Groeiende behoefte  Het kabinet stelt vast dat er een groeiende behoefte is aan nieuwe 
vormen van wonen voor ouderen. Een gemeenschap waarbij zorg en ondersteuning mogelijk is. 
Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in 
appartementen voor een groep ouderen. Dit samenwonen voorkomt vereenzaming en biedt 
gezelligheid. Het vermindert wellicht het inschakelen van zorgverleners, doordat de bewoners elkaar 
kunnen helpen. De banken, pensioenfondsen en investeerders stellen maar beperkt middelen ter 
beschikking. Met name ouderen met lagere en middeninkomens hebben hier last van. De overheid 
gaat daarom nieuwe initiatieven met een garantiestelling of lening helpen bij de financiering. 
Stimuleringsregeling   De regeling bestaat uit 3 onderdelen: 
1.Subsidie om de haalbaarheid van het initiatief te toetsen; 
2.Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase; 
3.Borgstelling voor een lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouwfase en de financiering in 
de nafase. 
Voorwaarden   Het initiatief moet: 
* vernieuwend en kleinschalig zijn; 
* een oplossing bieden voor toegankelijk wonen en benodigde zorg; 
* beschikbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen; 
* levensloopbestendig zijn (geschikt voor zowel mensen die fit en mobiel zijn, als mensen die dat niet 
zijn of denken minder fit en mobiel te worden door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een handicap) 
of gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden; 
* bestaan uit minimaal 5, maximaal 40 wooneenheden. 
Het kan gaan om zowel huur- als koopwoningen of een combinatie daarvan. 
Gunstige regeling      Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Ook het aantal ouderen met 
een zorgindicatie zal stijgen. Wij vinden het belangrijk dat ouderen met een beperking kunnen kiezen 
voor een pgb-woonzorginitiatief, dat aansluit bij hun wensen en behoeften. Daar zijn middelen voor 
nodig waarover ouderen met lagere of middeninkomens niet of nauwelijks beschikken. We zijn 
daarom blij dat startende pgb-woonzorginitiatieven voor deze doelgroep vanaf 2020 ook een beroep 
kunnen doen op de stimuleringsregeling. 
Lees voor algemene informatie verder op de website van Rijksoverheid.  
Voor persoonlijke vragen over dit onderwerp: neem contact op met je eigen gemeente. 
Meer weten?  
Kijk op rijksoverheid.nl: 
-Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/01/stimuleringsregeling-om-nieuwe-vormen-
van-wonen-en-zorg-voor-ouderen-vlot-te-trekken ) 
-Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/03/rijk-en-banken-vereenvoudigen-
financiering-van-klein-schalige-woonvormen-voor-ouderen ) 
Ook kun je contact op met jouw eigen gemeente. 
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26) Milieutechnieken in veestallen werken niet of slecht 
Schulinck nieuwsbrief 7 november 2019 
Een schone stal is net zo vervuilend 
Milieutechnieken in veestallen werken niet of slecht.  
Minder stikstof in de mest betekent meer stikstof in de lucht. De milieuvriendelijke stal levert amper 
milieuwinst op, schrijft Trouw. De Nederlandse veehouderij stoot veel meer stikstof uit dan tot nu 
toe werd aangenomen. Van melkkoeien ligt de uitstoot zelfs drie keer zo hoog. 
De krant baseert zich op onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van 
minister Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. De minister vroeg het CBS te 
onderzoeken hoeveel stikstof er vrijkomt uit stallen met koeien, varkens en kippen. 
De mest van de monsters blijkt veel minder stikstof te bevatten dan de berekeningen voorspelden. 
Die stikstof is ontsnapt naar de lucht, in grotere hoeveelheden dan verwacht. De ontsnapte stikstof 
kan in de lucht de vorm aannemen van onschuldig stikstofgas, maar ook van stikstofoxide - dat 
schadelijk is voor de natuur - of van het broeikasgas lachgas. Om die reden moet de uitstoot beperkt 
blijven. 
Als technische maatregelen geen soelaas blijken te bieden tegen de stikstofuitstoot, komt een 
inkrimping van de veestapel steeds nadrukkelijker in beeld. Die ingreep is politiek uiterst omstreden. 
Bron: ANP 
 
 
27) Geluidhinder Alkemadelaan 
Overheid.nl  7 november 2019 
Gemeenteblad van Kaag en Braassem 
Datum publicatie             Organisatie                    Jaargang en nummer               Rubriek 
06-11-2019 09:00       Kaag en Braassem      Gemeenteblad 2019, 264372  Beschikkingen | afhandeling 
Wet geluidhinder 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 6 juni 2019, 
kenmerk IenW/BSK-2019/12338, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de 
Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die 
de gevels van woningen, kinderopvang en buitenschoolse opvang, gelegen aan de wegen 
"Alkemadelaan, Essenweg, Nachtegaallaan, Narcisstraat, Nieuwstraat, Pastoor Onelplein en 
Populierenstraat", te Roelofarendsveen, gemeente Kaag en Braassem, vanwege de weg 
"Alkemadelaan" mogen ondervinden.  
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit 
tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, 
vanwege de weg "Alkemadelaan", op de gevels van de betrokken woningen, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang tot de vastgestelde waarden.  
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit 
tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, 
vanwege de weg "Alkemadelaan", binnen de woningen, kinderopvang en buitenschoolse opvang 
voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde 
binnenwaarde van 43 dB. 
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 7 
november 2019 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij: 
1. het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem te Roelofarendsveen. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur; 
2. op www.odwh.nl | actueledossiers | dossiernaam: Saneringsprogramma Alkemadelaan; 
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3. het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 
8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf 
telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450). 
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. 
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit 
door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai 
Postbus 97 
3440 AB WOERDEN 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar. 
 
 
28) Een jeans of  fles badschuim maakt kosten van bestaan daarmee niet structureel minder 
Schulinck nieuwsbrief 7 november 2019 
De invloed van de beloning van een influencer op de bijstand 
Een jeans voor een bericht op Instagram      Op de juridische helpdesk ontvingen we een 
vraag over een bijstandsgerechtigde die zijn eigen sociale media kanalen gebruikt om reclame te 
maken voor bedrijven en in ruil daarvoor producten ontvangt. Men zou dit het werk van een 
influencer mogen noemen. Stel de influencer plaatst een aantal berichten over een nieuwe jeans op 
Instagram. In ruil daarvoor mag hij de jeans houden. Kan dit leiden tot het korten van de uitkering? 
Beïnvloeden   Wat doet een influencer? Een influencer probeert via sociale media potentiële 
klanten te beïnvloeden om een product te kopen. Dit gebeurt via sociale media kanalen zoals 
Twitter, Instagram en YouTube. Volgers kunnen het gevoel hebben de influencer te kennen. Als zo’n 
influencer een product gebruikt in een foto of video, dan zijn zijn volgers geneigd te geloven dat het 
een goed product is. Er zijn natuurlijk wereldberoemde mensen die dit doen, maar die zullen 
doorgaans niet een bijstandsuitkering ontvangen. Ook op kleinere schaal komt beïnvloeden voor. 
Bedrijven betalen een influencer direct of geven de influencer kosteloos de te promoten producten. 
Inkomsten fictief korten?      Afgevraagd kan worden of de werkzaamheden als influencer op 
geld waardeerbaar zijn en of er een fictief inkomen in aanmerking zou kunnen worden genomen. In 
dat geval zou het college de hoogte van het inkomen kunnen schatten. Bijvoorbeeld het aantal uren 
dat arbeid is verricht in aanmerking nemen en daarover het wettelijk minimumloon rekenen. Dit is in 
de bijstand gebruikelijk als bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde werkt in het bedrijf van een 
familielid maar daar niet of nauwelijks een beloning voor krijgt. 
Ik meen dat het fictief korten van inkomsten bij een influencer niet voor de hand ligt. Voor het in 
aanmerking nemen van een fictief inkomen zou ruimte kunnen zijn als vaststaat dat de influencer 
aanspraak heeft op een bepaalde beloning maar hij deze niet krijgt. Dat is hier niet het geval 
aangezien juist is overeengekomen een product te krijgen. Ook kan fictief inkomen in aanmerking 
worden genomen als tegenover het verrichten van arbeid geen of een lage beloning staat dat van 
reële betaling voor die arbeid geen sprake is. Dat is hier mijns inziens niet het geval. Het posten van 
een bericht op sociale media zal doorgaans niet gigantisch veel tijd kosten. Ik besef me dat het 
maken van een YouTube video of een blog wel wat tijd in beslag kan nemen. Een beloning in de vorm 
van het mogen houden van een product is echter zeker niet ongebruikelijk als tegenprestatie. 
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Inkomen in natura   Vervolgens kan worden afgevraagd of de producten die de influencer mag 
houden kunnen worden gezien als inkomsten in natura. Inkomsten in natura kunnen worden 
vastgesteld op de hoogte van het daarvoor door belanghebbende opgeofferde bedrag. Het bedrag 
dat iemand dus heeft opgeofferd om de goederen te ontvangen. De vraag is of in deze situatie wel 
een opgeofferd bedrag kan worden vastgesteld. Bepalend daarvoor is of de influencer ook geld had 
kunnen krijgen in plaats van de producten. Dat zal zeker niet altijd het geval zijn. Had deze persoon 
geld kunnen krijgen als beloning, dan wordt het inkomen in natura gesteld op het bedrag dat hij had 
kunnen krijgen. Is er geen opgeofferd bedrag, dan is de waarde van de inkomsten in natura nul. 
Bijstand afstemmen in verband met minder behoefte       Kan de bijstand lager 
worden vastgesteld omdat de influencer minder bijstand nodig heeft vanwege de producten die hij 
ontvangt? Dit zou in theorie kunnen als dit leidt tot lagere algemene kosten van het bestaan. Dit kan 
echter alleen in zeer bijzondere situaties en dat lijkt me bij de beloning van de influencer eigenlijk 
nooit het geval. Het incidenteel ontvangen van een jeans of een fles badschuim maakt niet dat de 
kosten van het bestaan daarmee structureel minder zijn. 
               Een jeans of een fles badschuim maakt niet dat de kosten van het bestaan daarmee   
                                             structureel minder zijn. 
Wat kan dan wel  Conclusie is dat de werkzaamheden als influencer vrijwel nooit op de bijstand 
kunnen worden gekort, tenzij belanghebbende ook een geldelijke beloning had kunnen bedingen. Op 
zich is die conclusie niet erg als het gaat om het incidenteel ontvangen van producten die niet een 
grote waarde vertegenwoordigen. Dit zou wel kunnen klemmen als er sprake is van hoge beloning. 
Stel dat een influencer als beloning een dure pistonmachine mag houden. Als het niet als inkomen in 
natura in aanmerking kan worden aangenomen, zou men kunnen denken om de machine als gift in 
aanmerking te nemen. Maar ik betwijfel of dat de juridische toets der kritiek doorstaat. De gift blijft 
immers inkomen in natura: de influencer verricht werkzaamheden en krijgt daarvoor een product. Er 
is wel degelijk sprake van een directe tegenprestatie en dat is bij een gift doorgaans niet het geval. 
Probleem blijft bovendien dat het hoe dan ook inkomen in natura is. En daarvoor geldt dat slechts 
het opgeofferde bedrag, ook al is dat nul, in aanmerking wordt genomen. Verzachtend is dat het 
voorbeeld met de pistonmachine in de bijstand wellicht slechts een theoretische gedachtegang is. 
mr.Lance op den Camp, eindredacteur Participatiewet 
 
 
29) Makkelijker kwijtschelding gemeentelijke belastingen AOW´ers met geen of klein pensioen 
Schulinck nieuwsbrief 7 november 2019 
Kamer: meer kwijtschelding voor 'arme' AOW'ers 
De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen makkelijker kunnen worden kwijtgescholden 
voor AOW'ers met geen of een klein aanvullend pensioen. Het parlement roept de regering op te 
onderzoeken of het wenselijk is dit standaard te regelen. 
Een meerderheid schaarde zich achter het initiatief van Henk Krol van 50PLUS. Hij benadrukt dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van armoede en hun belastingen mogen 
kwijtschelden. 
Voor mensen met een uitkering kan dat tot een zogenoemde armoedeval leiden. Zij kunnen er op 
achteruitgaan als zij gaan werken en de belastingen weer wel moeten betalen. Maar, zo stelt Krol, 
dat gaat niet op voor AOW'ers zonder of met een beperkt pensioen. 
50PLUS klaagde eerder al dat mensen met schulden die niet met pensioen zijn, eerder in aanmerking 
komen voor kwijtschelding dan AOW'ers. De partij sprak over leeftijdsdiscriminatie. 
Bron: ANP 
 
30) Ouderen met klein pensioentje in Bernheze hoeven niet meer mee te betalen aan de thuishulp  
Google melding Wmo: BD.nl 7 november 2019 



  
NIEUWSBRIEF 179                                                                  
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

37 

 

Ook ouderen met klein pensioentje krijgen thuishulp in Bernheze nu gratis: ‘Ik 
noem hen wel eens de nieuwe armen’  
HEESCH - Net als échte minima, hoeven ouderen met een klein pensioentje in Bernheze niet langer 
meer mee te betalen aan de thuishulp. De gemeenteraad heeft de spelregels aangepast voor de 
wmo.  
Maarten van den Hurk 06-11-19m mm  Het lijkt een cadeautje van 228 euro per jaar. Raadslid Jan 
Raaimakers (SP) veegt die suggestie van sinterklaas spelen van tafel: ,,Dit gaat om huishoudens waar 
echt elk dubbeltje omgedraaid moet worden. Voor veel mensen is dat bijna niet voor te stellen. Ook 
voor mij is het lastig hoor, ik heb zelf gelukkig een goede baan. Maar als politici komen wij ook bij 
mensen voor wie dit besluit echt een heel verschil gaat maken.’’ 
Vrijstelling voor bijdrage van 19 euro per maand      De gemeenteraad van Bernheze 
gooide donderdag wat extra minimabeleid in de lokale uitvoering van de wmo,  de wet 
maatschappelijke ondersteuning. Hier vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke 
verzorging en vormen van dagbesteding onder.  
                 Maar als politici komen wij ook bij mensen voor wie dit besluit 
                                echt een heel verschil gaat maken 
                                        Jan Raaimakers (SP)  
Voortaan kunnen meer mensen vrijstelling vragen van de verplichte eigen bijdrage van 19 euro per 
maand. De inkomensgrens hiervoor ligt op dit moment bij 120 procent van het sociaal minimum. 
Bernheze schuift dit op naar 150 procent. 
Ook steun van oppositie      Deze aanpassing moet mensen helpen die nu net naast diverse 
hulpregelingen grijpen, licht Raaimakers (SP) toe. In het bijzonder denkt hij hierbij aan ouderen met 
naast aow een klein pensioentje: ,,Ik noem hen wel eens de nieuwe armen. Ze zitten nét boven die 
grens van 120 procent, moeten alles zelf betalen en houden uiteindelijk minder over dan minima 
voor wie de regelingen wel gelden.’’ 
De SP nam in de gemeenteraad van Bernheze het initiatief voor de verruiming. Er kwam steun van 
coalitiepartners CDA en Lokaal en ook van de oppositiepartijen D66 en Progressief. Vooral met dat 
laatste is Raaimakers tevreden: ,,Binnen een coalitie gun je elkaar wel eens wat, zo werkt het 
gewoon. Dat ook D66 en Progressief dit steunden, maakt dat het minder ‘wij tegen zij’ is.’’ 
‘Zorgmijders’ over de streep trekken    VVD en Blanco stemden tegen. Volgens deze 
partijen was de aanpassing onnodig omdat Bernheze mensen die echt in de knel komen toch al kon 
helpen, met maatwerk. Ook vrezen ze dat de SP later gaat proberen om de 150-grens ook in andere 
kwijtscheldingsregelingen te krijgen. 
             Binnen een coalitie gun je elkaar wel eens wat, zo werkt het gewoon. Dat ook D66 en  
                         Progres-sief dit steunden, maakt dat het minder ‘wij tegen zij’ is 
                                                      Jan Raaimakers (SP)  
Het CDA hoopt dat de ruimere wmo-vrijstelling zogeheten ‘zorgmijders’ over de streep gaat trekken. 
Raadslid Ruud Leeijen: ,,Dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen voor wie dagbesteding een heel mooi 
iets zou zijn, maar die thuis blijven zitten omdat ze bang zijn dat ze de eigen bijdrage niet kunnen 
betalen.’’  
In regio is 120-grens standaard  
Dat Bernheze speciaal voor de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) een ruimer minimabeleid 
voert, is uniek. Niet alleen binnen de gemeente zelf maar ook in de regio.  
Bij kwijtscheldingsregels hanteren de meeste gemeenten in de regio een inkomensgrens van 120 
procent van het sociaal minimum. Dat wil zeggen dat de kwijtschelding mogelijk is voor huishoudens 
waar minder geld binnenkomt dan deze grens.  
Het ‘sociaal minimum’ bedraagt momenteel voor meerpersoons huishoudens 1635 euro per maand. 
Voor alleenwonenden gelden lagere bedragen.  
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Ook Bernheze hanteert de 120-grens voor de meeste regelingen in het minimabeleid. Enkel voor de 
eigen bijdrage aan de wmo (19 euro per maand) schuift Bernheze nu op naar 150 procent van het 
sociaal minimum. De gemeente schat dat deze verruiming circa zeventig huishoudens kan helpen.  
Uden, Landerd en Oss melden dat zij geen plannen hebben om de 120-grens los te laten. De 
gemeente Oss merkt hierbij nog op dat ze ook geen eigen wmo-bijdrage vraagt aan mensen die in 
schuldhulpverlening zitten. 
 
 
31) Sterke groei van aanbod van lichtere ggz-zorg is belangrijke oorzaak van problemen in de ggz  
Zorgvisie 7 november 2019 
‘Problemen in ggz komen door groei aanbod lichte ggz-zorg’ 
'De sterke groei van het aanbod van lichtere ggz-zorg is een belangrijke oorzaak van de problemen in 
de ggz’, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Er gaat volgens hem 
veel tijd zitten in overleg en afstemming rondom het zorgaanbod. 'Er zijn nu zoveel partijen in de ggz 
dat meters maken heel lastig wordt. Al die tijd en aandacht kunnen we niet besteden aan grotere 
vraagstukken in de ggz.’ 
Het is voor zorgverleners te makkelijk om een bedrijfje op te richten dat basis ggz-zorg verleent, zoals 
behandelingen op gebied van leefstijl, eet- of gedragsproblemen, ‘of als je niet goed in je vel zit’, 
vertelt Adema. Hierdoor trekt personeel weg uit de zwaardere ggz-zorg: ze beginnen voor zichzelf, 
gaan bij een kleine aanbieder werken of laten zich inhuren als zzp’er. Hierdoor nemen de werkdruk 
en de wachtlijsten in de zwaardere specialistische ggz verder toe. Adema: ‘En de kosten van de ggz 
stijgen.’ 
Het is begrijpelijk dat behandelaars die stap maken, zegt Adema. Hij vindt de NZa-tarieven voor lichte 
zorg ‘erg ruim’ in vergelijking met die voor de complexe intramurale zorg – ook na de recente 
herijking. Bovendien is de professional af van zijn zware werk en vele administratieve taken. Adema: 
‘Meer dan 2000 ggz-aanbieders (een kwart van het totaal) dienen per jaar voor nog geen 10.000 
euro aan declaraties in. We moeten ons écht de vraag durven te stellen of dit de goede manier is om 
de ggz  te organiseren.’ 
‘Wij kunnen die groei van die kleine aanbieders niet bijbenen’, zegt Adema: ‘Het worden wel heel 
veel labeltjes die nu op de markt komen. Extra probleem voor ons is dat we de kwaliteit van hun zorg 
niet goed kennen, dat we ze individueel financieel moeten controleren en het extra administratief 
werk oplevert.’ 
Problemen    De ggz zit in financieel zwaar weer: hun winsten zijn vorig jaar gedaald tot een 
dieptepunt, met als uitschieter Parnassia dat dertig miljoen euro verlies maakte. Adema: ‘Een paar 
grote partijen zitten al enkele jaren financieel moeilijk. Dat is écht wel een punt van aandacht bij 
zorgverzekeraars. We kunnen het ons niet permitteren dat een grote instelling zomaar failliet gaat, 
want er is maar een beperkt aantal grote spelers en we hebben wel een zorgplicht.’ 
Onlangs zei Frank van der Lee, partner bij BDO Accountants & Adviseurs, op Zorgvisie dat de ggz veel 
van de financiële problemen bij zichzelf moet zoeken: ‘Vooral grotere organisaties hebben een 
beperkte verandercapaciteit.’ ZN ziet dat de ggz-sector het niet gemakkelijk heeft. Adema noemt 
enkele belangrijke oorzaken, zoals de ‘wellicht te grote ambitie’ die in 2012 werd gesteld. De 
bedoeling was om het aantal bedden te reduceren met 30 procent en het trage verloop bij 
gemeenten om de overgehevelde ambulante begeleiding en woonvoorzieningen in goede banen te 
leiden. 
Adema vindt ook dat sommige ggz-instellingen te lang hun onrendabele vastgoed hebben 
vastgehouden. Bovendien beseft hij dat de ‘dure’ complexe zorg bij de traditionele ggz is gebleven. 
Dat zorgt weer voor een hoger ziekteverzuim, personeel dat vertrekt en oplopende wachtlijsten. 
Daarbij komt dat volgens Adema dat het nog ‘onvoldoende’ is gelukt de administratieve eisen 
rondom rechtmatigheid, gepast gebruik en transparantie op kwaliteit en uitkomsten op een 
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efficiënte manier georganiseerd te krijgen. ‘Dat leidt bij aanbieders tot onvrede over hoge 
administratieve lasten en tot zorgen bij verzekeraars over gebrek aan inzicht over kwaliteit, 
effectiviteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.’ 
Adema: ‘De financiering van de ggz helpt niet mee: er is een ingewikkelde dbc-systematiek (diagnose 
behandelcombinatie) in de Zorgverzekeringswet en hetzelfde geldt voor de bekostiging vanuit de 
Wmo, Jeugdwet, Wlz en Justitie. Een grote ggz-instelling moet wel heel veel contracten sluiten en die 
verantwoorden. Dat is in de praktijk zeer bewerkelijk en maakt de bedrijfsvoering complex.’ 
Oplossingen      ZN heeft bij het ministerie van VWS en de Tweede Kamer een oplossing 
aangedragen voor het tekort aan personeel in de 24-uurs-dienst: psychiaters die als zzp’er werken 
moeten worden verplicht om avond-, nacht- en weekenddiensten te draaien bij regionale 
crisisdiensten van ggz-instellingen. Adema: ‘Dat gebeurt ook in andere zorgsectoren, zoals bij 
huisartsen. Die regelen ook hun eigen anw-diensten – het is ook onderdeel van hun BIG-registratie. 
Ik heb sterk het idee dat de staatssecretaris wel iets voor voelt voor ons plan.’ 
Een andere oplossing die de zorgverzekeraars hebben aangereikt is meerjarige contracten. ‘Veel 
zorgverzekeraars praten hier vaker over tijdens de besprekingen met zorgaanbieders. Dan hebben 
we het over de wens om contracten te sluiten voor twee of drie jaar’, aldus Adema. ‘Daarmee zetten 
we samen in op de lange termijn. Zorgverzekeraars bieden hierdoor meer financiële stabiliteit.’ Dat 
geeft lucht, want de winstmarges in de ggz zijn gemiddeld miniem. 
Huiswerk  ZN geeft ggz-instellingen ook huiswerk: volgens Adema kan de productiviteit beter, 
bijvoorbeeld met de inzet van e-health en betere ict. Maar ook het ziekteverzuim moet omlaag, net 
als de uitstroom van psychiaters, klinisch psychologen en therapeuten moet afremmen: ‘Dat kan 
door de zorg slimmer te organiseren, te werken aan verlaging van de werkdruk en verhoging van de 
werkvreugde. Dan stuur je echt op de noodzakelijke vernieuwing.’ 
Bekostigingsmodel Adema is blij dat er wordt gewerkt aan een nieuw bekostigingsmodel voor 
de ggz. Daarin lijkt ‘een betere balans te zijn gevonden voor de financiële beloning tussen zware- en 
lichte zorg’. Ook ontstaat er meer inzicht in geleverde zorg. ‘En dat ook nog eens met aanzienlijk 
lagere administratieve lasten, waar de sector terecht over klaagt. Gelukkig wordt met het nieuwe 
bekostigingssysteem van de ggz ook het tijdschrijven verleden tijd.’ 
Adema: ‘De ggz-sector is complex, maar van grote betekenis voor de samenleving. Daar moeten we 
met elkaar – zorgverzekeraars, zorgaanbieders en professional – hard voor blijven werken.’ 
Frits Baltesen 
 
 
 
 
 
 
32) Voor parttime zorgpersoneel een bonus van vijf procent als ze fulltime gaan werken ? 
Zorgvisie 7 november 2019 
De Jonge vindt bonus voor zorgpersoneel ‘goed idee’ 
Minister De Jonge (VWS) gaat onderzoeken of parttime zorgpersoneel een bonus van vijf procent kan 
krijgen als ze fulltime gaan werken. 
Deze motie van de PVV, onder meer gesteund door PvdA en GroenLinks, is met een grote 
meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Bij het debat voorafgaand aan de stemming over 
de motie gaf De Jonge aan: ‘Dit is gewoon een goed idee.’ 
Tekort opgelost  Slechts één op de vijf mensen in de gezondheidszorg werkt fulltime. Er zou 
geen tekort zijn aan zorgpersoneel als een klein deel van de miljoen zorgmedewerkers voltijds zou 
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werken in plaats van parttime. De PVV stelt voor om zorgmedewerkers een bonus van 5 procent van 
hun salaris te geven over elk kwartaal dat ze fulltime werken. 
Logische plek      Het ministerie van VWS gaat uitzoeken wat een voltijdbonus kost, wat het 
oplevert en hoe de bonus het beste kan worden vormgegeven. In het debat gaf De Jonge aan dat 
zo’n bonus ‘natuurlijk’ zou helpen bij het vervullen van de vacature. 
De minister zei wel dat de meest logische plek om dit extraatje te regelen het cao-overleg is. Hij 
belooft over dit onderwerp te gaan praten met de branche-organisaties en noemde daarbij ActiZ en 
Zorgthuisnl: ‘Ik ga graag met dit voorstel aan de slag.’ 
Langdurige zorg     Een voorstel van de PVV-Kamerfractie om de overhead in de langdurige zorg 
terug te brengen van zestien naar zeven procent. Dat zou het personeelstekort verminderen, maar 
het plan werd verworpen door de Tweede Kamer. 
Een motie van GroenLinks om meer kennis te bevorderen voor het bereiden van geneesmiddelen 
door apothekers werd wel aangenomen. Hiermee wil de partij stimuleren dat apothekers medicijnen 
zelf produceren. Dit moet eventuele tekorten opvangen en de kosten van zeer dure geneesmiddelen 
drukken. 
Cao ziekenhuizen   De Kamer verwierp ook een SP-motie die het kabinet vroeg ‘zich maximaal 
in te zetten’ voor het realiseren van de eisen van ziekenhuispersoneel voor de nieuwe cao. De 
ziekenhuiswerknemers willen onder andere een loonsverhoging van vijf procent. Een motie om 
‘zorgcowboys’ steviger aan te pakken werd door het parlement gesteund. 
Frits Baltesen 
 
 
33) Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang 
Kennisplatform Integratie & Samenleving 7 november 2019 
Nieuw: e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de 
kinderopvang’ 
De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en 
pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning 
‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen daarbij. 
Pedagogisch medewerkers die werken met vluchtelingenkinderen stuiten op lastige dilemma’s: hoe 
kun je kind en ouders een veilige start op de groep bieden als je geen gezamenlijke taal hebt? Hoe 
betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind als ze hun hoofd vol hebben met zorgen over werk 
en familieleden die zijn achtergebleven in oorlogsgebied? Wat kun je wel en niet voor ouders 
betekenen als ze bij gebrek aan een sociaal netwerk hun eigen problemen met de pedagogische 
medewerkers delen? 
Het aantal vluchtelingenkinderen op groepen neemt toe, vooral door gezinshereniging en 
gezinsvorming. Ook in regio’s waar voorheen nauwelijks vluchtelingenkinderen waren krijgen 
pedagogisch medewerkers nu steeds vaker te maken met kinderen en ouders uit Syrië, Irak, 
Afghanistan, Eritrea en andere Afrikaanse landen. De e-learning biedt de mogelijkheid om te oefenen 
met realistische casussen rond veelvoorkomende dilemma’s. 
Inhoud e-learning module ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders 
in de kinderopvang' 
* beschrijving leerdoelen, en hoe je er mee aan de slag kunt gaan 
* video’s met ervaringen van collega’s in de praktijk 
* casussen met 10 dagelijkse situaties rond vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang 
* opdrachten om te oefenen op de werkvloer 
* handige tools en verwijzing naar relevante informatie 
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Bedrijfsbreed dezelfde werkwijze toepassen kan door niet alleen individueel de e-learning te volgen, 
maar deze onderdeel te maken van gesprekken op de werkvloer (blended learning). Ben je 
locatiemanager, coach of organisatiepedagoog? Dan biedt de e-learning richtlijnen om de dilemma’s 
én de aanpak daarvan te bespreken op de groepen, in een teamoverleg en tijdens studiedagen. 
E-learning volgen?   De e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de 
kinderopvang’ vind je op het Pharos leerplatform (Fried: zie: https://www.pharosleerplatform.nl/ ). 
Je kunt gratis een account aanmaken en de e-learning volgen. 
De blended learning module is ontwikkeld door Sardes, Sociaal Werk Nederland en Pharos, in 
samenwerking met medewerkers van kinderopvangcentra, en mogelijk gemaakt door Het 
Kinderopvangfonds en de ministeries van OCW en SZW. 
Bron: Pharos 
 
 
34) Makkelijker kwijtschelding voor AOW’ers met geen of een klein aanvullend pensioen 
Geld&Recht 8 november 2019 
Kamer: meer kwijtschelding voor arme AOW’ers 
Webredactie | Gepubliceerd: 07-11-2019  De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen 
makkelijker kunnen worden kwijtgescholden voor AOW’ers met geen of een klein aanvullend 
pensioen.  
Het parlement heeft na een initiatief van partij 50Plus de regering opgeroepen te onderzoeken of het 
wenselijk is dit standaard te regelen. 
50PLUS klaagde eerder al dat mensen met schulden die niet met pensioen zijn, eerder in aanmerking 
komen voor kwijtschelding dan AOW’ers. De partij sprak over leeftijdsdiscriminatie. 
Gemeenten mogen deels zelf bepalen of ze gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Daarbij kijken 
de gemeente onder meer naar de ‘betalingscapaciteit’ en daarbij geldt de bijstand vaak als norm. Om 
ervoor te zorgen dat AOW’ers vaker voor kwijtschelding in aanmerking komen, kunnen gemeenten 
besluiten de kosten van bestaan te stellen op 100 procent van netto AOW-bedragen in plaats van op 
de bijstandsnorm. Dat is nu niet standaard, maar dat wordt op verzoek van het parlement nu dus 
onderzocht.  
Hoeveel AOW’ers baat hebben bij deze maatregel is (nog) niet duidelijk, maar het voordeel dat 
kwijtschelding op kan leveren is aanzienlijk. Deze ‘woonlasten’ verschillen sterk per gemeente en 
huishouden, maar volgens Vereniging Eigen Huis zijn deze gemiddeld €774 per jaar. Ze bestaan onder 
meer uit: 
    •    onroerendezaakbelasting (OZB); 
    •    belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten; 
    •    baatbelasting; 
    •    forensenbelasting; 
    •    toeristenbelasting; 
    •    parkeerbelasting; 
    •    hondenbelasting; 
    •    reclamebelasting; 
    •    precariobelasting; 
    •    rioolheffing; 
    •    reinigingsheffing; 
    •    leges. 
Weten wat uw woonlasten zijn en wat kwijtschelding eventueel op kan leveren? Kijk dan op de 
interactieve kaart (Fried: zie: https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/gemeentelijke-woonlasten-
12-provincies#/  ) van Vereniging Eigen Huis. 
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35) In januari landelijke regels voor o.a. levertijd van hulpmiddelen uit Wmo 
Google melding Wmo: Gemeente.nu  8 november 2019 
In januari landelijke regels voor hulpmiddelen uit Wmo  
Door Laura Wennekes op 7 november 2019 Wie een rolstoel of ander medisch hulpmiddel nodig 
heeft, moet niet meer eindeloos hoeven wachten. Daarom komen er in januari landelijke regels voor 
onder andere de levertijd van deze en andere hulpmiddelen uit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). 
‘Mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel moeten hierover kunnen beschikken, en niet lang 
wachten op levering of reparatie en het niet bij een verhuizing of verandering van leverancier 
inleveren.’ Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer 
(Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/06/kamerbrief-over-
stand-van-zaken-acties-verbetering-verstrekking-hulpmiddelen  ). 
Alle betrokkenen hebben nu afgesproken dat ze in januari regels gaan opstellen waaraan iedereen 
zich moet houden. Die gaan bijvoorbeeld bepalen hoe lang het mag duren voor een hulpmiddel is 
geleverd en hoe aanvragers te woord worden gestaan. Op die twee punten gaat het geregeld mis. 
#RegelHet       Het valt lang niet altijd mee om zo’n hulpmiddel als een rolstoel, traplift of speciale 
fiets op tijd en in goede orde te krijgen. Daar vroeg televisieprogramma Kassa recent aandacht voor 
na tal van ontvangen klachten.(Fried: zie: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/ellenlange-
wachttijden-en-veel-fouten-met-hulpmiddelen )    Zo’n drie kwart van de meldingen gaan over de 
aanvraagroute via de gemeente. De gemeente, de verzekeraar en de leverancier werken niet zelden 
langs elkaar heen. Ook de Nationale ombudsman krijgt al een tijd vergelijkbare klachten binnen. 
Kassa stelde een zwartboek samen dat aangeboden werd aan betrokken partijen en startte de actie 
#RegelHet. 
Verbetertraject    Dat de toewijzing en levering van Wmo-hulpmiddelen soepeler kan verlopen 
is bekend.(Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/toewijzing-en-levering-van-wmo-
hulpmiddelen-verbeteren/  )     ‘Zeker bij de groep ernstig meervoudig gehandicapten duurt het soms 
erg lang voor de hulpmiddelen en rolstoelen geleverd kunnen worden. Wij nemen deze signalen zeer 
serieus. Samen met het ministerie, zorgverzekeraars en leveranciers is de VNG dan ook bezig met 
een verbetertraject,’ reageerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de actie van 
Kassa. 
Actieplan hulpmiddelen     De genoemde partijen zaten eind oktober samen om tafel, met 
daarbij ook Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en het UWV. ‘Zij hebben erkend 
dat verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn en vervolgens aangegeven dat zij in goede 
samenwerking snel tot verbetering van de verstrekking van hulpmiddelen willen komen,’ schrijft De 
Jonge. Het ‘actieplan hulpmiddelen’ met daarin de acties en afspraken volgt in januari 2020. 
Verhuizing    Verhuizing met Wmo-hulpmiddelen van de ene gemeente naar de andere gemeente 
zou overigens volgens de VNG ‘geen probleem meer moeten zijn. De hulpmiddelenleveranciers 
hebben daarover inmiddels onderling afspraken over gemaakt. 
36) Fitheidstest senioren 
Google melding Wmo: www.papendrecht.net  8 november 2019 
PvdA Papendrecht: Motie fitte senioren 
PAPENDRECHT - Vanavond, donderdag 7 november 2019 dient Derya Karso, fractievoorzitter van de 
PvdA, tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraadsvergadering onderstaande motie in: 
De gemeenteraad van Papendrecht in de openbare vergadering bijeen op 7 november 2019: 
Onderwerp: Fitheidstest senioren 
De raad: 
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- Overwegende dat een (sport)voorziening de participatie van de inwoners versterkt, de gezondheid 
verbetert en zo dure zorg (Wmo) wordt voorkomen; 
- Overwegende dat meerdere senioren (65+) als kwetsbare groep niet voldoende bewegen en de 
eigen fitheid niet meten/weten; 
- Overwegende dat bewegen mensen langer fit houdt en aandoeningen voorkomt; 
- Overwegende dat bewegen naast de fysieke voordelen de mentale gezondheid verbetert 
(zelfontplooiing en tegengaan van isolement). 
Verzoekt het college: 
- Alle senioren (65+) éénmalig de mogelijkheid te bieden om een fitheidstest af te leggen 
(meten/weten), zodat de kans op fysieke en mentale gezondheid wordt verhoogd (meer sporten en 
bewegen); 
- De kracht van het sporten en bewegen in samenhang met het Wmo-beleid, het sportbeleid en het 
gezondheidsbeleid blijvend te stimuleren; 
- De voorbereiding en de financiële consequenties te betrekken bij de begrotingsbehandeling van 
2021 en verder. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Ondertekening en naam indiener: 
D. Yildiz-Karso 
Fractievoorzitter PvdA Papendrecht 
 
37) Ook bij zeer complexe problemen kan het bredere netwerk een veilig plan maken 
Eigen Kracht Centrale 8 november 2019 
Netwerkkracht 
Onder de titel ‘De netwerkkracht van de Rotterdammer in het sociaal domein, een onderzoek naar 
activering van netwerken via Wijkteams en Eigen Kracht-conferenties’ verscheen deze week een 
rapport van Erasmus School of Law. De universiteit deed meerjarig onderzoek samen met TU Delft en 
MOOZ Onderzoek (link). Er is gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of 
met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen. Een 
conclusie uit het onderzoek is dat medewerkers van wijkteams (WT-groep) slechts in 18% van alle 
situaties familie, vrienden of bekenden vragen mee te denken over een plan. Bij complexe 
problemen doen ze dit niet en vragen ze uitsluitend professionals. Bij de Eigen Kracht-conferenties 
(EKC-groep) ging het juist om complexe problemen en bleek het netwerk in staat duurzame plannen 
te maken. 
Problemen    De effecten van 55 Eigen Kracht-conferenties en 60 keukentafelgesprekken zijn 
twee jaar lang gevolgd. De gezinnen uit de EKC-groep hadden bij aanvang gemiddeld meer 
problemen dan de gezinnen uit de WT-groep, namelijk 6 tegenover 4,7. Dit was ook zo in een 
Rotterdams gezin waar het bij een complexe scheiding niet lukte een gezamenlijk plan te maken voor 
vier kinderen. De kinderen waren onder toezicht gesteld, woonden in pleeggezinnen en hadden 
verschillende gezinsvoogden. Er was aangifte gedaan van huiselijk geweld en er waren schulden. 
Onze regiomanager vertelt: “We zijn gestart met de kring om deze mensen groter te maken en te 
zoeken naar bruggenbouwers.” 
Straatverbod   “Toen bedreigde de vader een gezinsvoogd en kwamen er twee nieuwe 
gezinsvoogden. Zij zijn meteen betrokken in de voorbereiding. Er kwamen twaalf mensen naar de 
planbijeenkomst: uit het netwerk van de moeder en van de vader en mensen die zowel bij vader als 
moeder horen. Het lukte niet om de vader zelf erbij te krijgen. Hij wilde niet en de deelnemers 
wilden dit ook niet. De Eigen Kracht-coördinator heeft hem vooraf gesproken, samen met zijn broer, 
die zijn punten inbracht. Er werd een veilig plan gemaakt, dat is goedgekeurd door de gezinsvoogden. 
Met praktische oplossingen waardoor de kinderen terugkonden naar hun moeder, met steun van de 
familiegroep. De vader had een straatverbod gekregen. Er is besproken hoe hiermee om te gaan en 
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gekeken wie hem kon steunen. Zo werd het een plan voor allemaal.” Dit voorbeeld onderstreept de 
conclusie dat ook bij zeer complexe problemen het bredere netwerk een veilig plan kan maken. 
Een sterk verhaal op vrijdag Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de 
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze 
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun 
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u een prettig weekend! 
Hedda van Lieshout 
 
 
38) Het kabinet neemt de jeugdzorg opnieuw op de schop nu het systeem volledig is vastgelopen 
de Volkskrant 8 november 2019 
Jeugdzorg opnieuw op de schop, kabinet draait decentralisatie deels terug 
Het kabinet neemt de jeugdzorg opnieuw op de schop nu het systeem volledig is vastgelopen. 
Daarom wordt decentralisatie ervan grotendeels teruggedraaid, schrijven ministers De Jonge 
(Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Kamer. 
Redactie 8 november 2019, In 2015 legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de 
gemeenten en voerde het tegelijk forse bezuinigingen door. Die decentralisatie heeft tot grote 
problemen geleid. Het idee was dat gemeenten dichter bij het kind staan en beter in staat zouden 
zijn zorg op maat te leveren. Bovendien kwam deze taak zo in één hand en zou versnippering tot het 
verleden behoren. Maar ‘die belofte is onvoldoende ingelost’, constateren de ministers nu. 
In een interview met NRC geeft Hugo de Jonge nu toe dat de gelijktijdige bezuiniging ‘de uitvoering 
[heeft] bemoeilijkt en misschien wel vertraagd’. Al wil hij niet zeggen dat de decentralisatie is 
mislukt. ‘Dat doet geen recht aan wat er allemaal bereikt is’. Maar, zegt hij, ‘ik zou niet durven 
zeggen dat het goed gaat. Het gaat namelijk niet goed.’ 
Vooral kinderen met ernstige problemen komen in de knel. Gemeenten zijn te klein om die zorg in 
hun eentje te kunnen opbrengen en regelen. Ze werken al wel noodgedwongen samen, maar dat 
gebeurt nog te halfslachtig en vrijblijvend. 
‘Daarom sturen we bij’, zegt De Jonge. Het kabinet gaat bepalen welke zorg een taak van de 
gemeente blijft en welke zij aan een regio of zelfs nog groter verband moet overlaten. Dat moet geld 
en administratieve rompslomp gaan schelen. 
Ernstige gedragsproblemen              Gemeenten houden lichtere zorgtaken als 
opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk onder hun hoede. Pleegzorg, 
gezinsvervangende jeugdhulp en een reeks andere taken moeten ze overdragen aan een veertigtal 
regionale verbanden. Voor onder meer de zorg voor kinderen met heel ernstige gedragsproblemen 
zijn zelfs die regio’s nog te klein. 
Het kabinet wil ook voorkomen dat gemeenten zorgaanbieders te weinig betalen om het hoofd 
boven water te houden. Dat tarief moet voortaan voldoen aan een aantal voorwaarden. Dat moet 
zorgaanbieders, van wie er heel wat in zwaar weer verkeren, uit de brand helpen. Met aanbieders 
van ingewikkelde zorg moeten gemeenten in het vervolg langer in zee, zodat kinderen bijvoorbeeld 
niet onnodig van behandelaar hoeven te wisselen. 
De ministers komen met hun vergaande plannen na een vernietigend rapport van de inspecties voor 
de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid, dat ook vandaag openbaar is gemaakt. 
Daarin staat dat de jeugdbescherming en -reclassering in Nederland op een onacceptabel laag niveau 
zijn beland. Mishandelde en verwaarloosde kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, de 
wachtlijsten zijn veel te lang. De overheid moet onmiddellijk zorgen voor meer geld en personeel, 
schrijven de opstellers. Op de langere termijn moet het jeugdstelsel op de schop, iets waar het 
kabinet nu meteen werk van maakt. 
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Het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd toont aan dat het systeem volledig is 
vastgelopen. Zo’n 60 procent van de kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel wordt niet op 
tijd gezien. Meer dan de helft van de 26 Veilig Thuis-organisaties, meldpunten voor 
kindermishandeling, klaagde het afgelopen jaar bij de inspectie over de eigen wachtlijsten. Per regio 
staan tot 200 kinderen op de wachtlijst voor de eerste beoordeling. De wachtlijst voor het 
daaropvolgende onderzoek is met 400 kinderen twee keer zo groot. 
Ook de Raad voor de Kinderbescherming, die namens het ministerie bemiddelt en de rechter 
adviseert, lukt het, ondanks extra toezicht van de inspecties, niet de lange wachtlijsten te bekorten. 
De gevolgen van de wachtlijsten zijn ‘zeer ernstig’, aldus de inspecties. ‘Met wachten op hulp 
verergert de situatie. Kinderen blijven langer in onveilige situaties en raken meer beschadigd.’ 
Nodeloze vertraging   Jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben te maken met kinderen 
die worden mishandeld of verwaarloosd en van wie de ouders hulp weigeren of bij wie hulp niet 
werkt. Jeugdbeschermers kunnen een kind in een onveilige situatie onder toezicht stellen, uit huis 
laten plaatsen of de ouders het gezag ontnemen. 
Maar zulke maatregelen worden nu vaak veel te laat of helemaal niet uitgevoerd, ondanks 
gerechtelijke uitspraken. Rechters besluiten soms helemaal geen maatregel op te leggen ‘omdat er 
toch geen jeugdbeschermer beschikbaar is’, constateren de inspecties. Er is onvoldoende geld, een 
groot tekort aan (gekwalificeerd) personeel en kinderen belanden vaak van de ene wachtlijst op de 
andere. 
De inspecties hekelen bovendien de rechtstreekse ‘bemoeienis’ van de gemeenten met de zorg, 
waardoor zaken nodeloos vertraging oplopen. Het rapport beschrijft meerdere voorbeelden van 
kinderen die door het gesteggel uiteindelijk ontsporen. 
‘Als je in een gezin komt, zeggen ze: wat kom je nu doen, je had hier een half jaar geleden moeten 
zijn’, zegt een jeugdbeschermer in het rapport. Onaanvaardbaar, vinden de inspecties: ‘Elke dag dat 
kinderen door knelpunten in de jeugdhulp langer in structurele onveiligheid verblijven, is er één te 
veel.’ 
 
39) Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar alsnog recht op kinderbijslag  
Algemeen Dagblad 9 november 2019 
Coalitiedeal: álle ouders krijgen kinderbijslag 
Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar krijgen vanaf komend jaar alsnog recht op 
kinderbijslag en het kindgebonden budget. Dat zijn de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie samen overeengekomen. 
Laurens Kok 09-11-19, Voor 16- en 17-jarigen die naar een hbo-instelling of de universiteit gaan 
vervalt op dit moment het recht op kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor mbo-studenten die nog geen 
18 zijn en een stagevergoeding ontvangen of met een bijbaantje te veel verdienen. 
In totaal gaat het om circa 38.000 kinderen voor wie ouders straks toch ruim 1250 euro per jaar per 
kind aan kinderbijslag zullen krijgen. Voor gezinnen met een lager inkomen komt daar nog een 
bedrag bovenop via het kindgebonden budget, dat inkomensafhankelijk is. Deze toeslag bedraagt 
maximaal 97,17 euro per maand voor één kind en hangt behalve van de hoogte van het inkomen ook 
af van de gezinssamenstelling. 
Kromme situatie      De 54 miljoen euro die de maatregel kost, willen de coalitiepartijen betalen 
door de kinderbijslagbedragen komend jaar niet te laten stijgen. Ouders krijgen daardoor volgend 
jaar net als in 2019 maximaal 316,41 euro per kind per kwartaal overgemaakt. Zonder ingrijpen was 
dit 320,41 euro geweest. 
Volgens VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan wordt door de maatregel een ‘kromme situatie’ 
rechtgezet die is ontstaan door de invoering van het leenstelsel in 2015. Tot die tijd werd het verlies 
van de kinderbijslag opgevangen door de basisbeurs aan de studenten zelf, die toen nog een gift was. 
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Sinds de afschaffing van de basisbeurs moeten studenten voor hun studiefinanciering echter een 
lening afsluiten. 
Zuur  ,,Dat ouders hun kinderbijslag verloren terwijl hun minderjarige kinderen geen beurs meer 
kregen, is heel lastig uit te leggen”, zegt Nijkerken-De Haan, die in de afgelopen jaren vele mails 
kreeg van ouders die in de financiële problemen zeiden te zijn gekomen door het verlies van de 
kinderbijslag. ,,Bovendien is het natuurlijk heel zuur dat ouders moeten inleveren als hun 16- of 17-
jarige een centje bijverdient.” Zij spreekt van een ‘heel naar ding’. 
Volgens het VVD-Kamerlid was het lastig om het bedrag van 54 miljoen te vinden. ,,Dat tover je niet 
zomaar even ergens vandaan. Daarom heeft het ook even geduurd voor we een oplossing hebben 
gevonden die structureel ofwel niet eenmalig is.” Ouders die de kinderbijslag voor hun studerende 
kinderen de afgelopen jaren zijn misgelopen, worden overigens niet gecompenseerd. 
Straf    De vier regeringspartijen vinden het te billijken dat alle ouders meebetalen aan de 
maatregel. ,,We willen dat ook kinderen onder de 18 kunnen studeren, daarom is het belangrijk dat 
we hun ouders er niet langer financieel op achteruit laten gaan. Dat voelde als een onrechtvaardige 
straf op jong studeren”, aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. 
CDA en ChristenUnie leggen vooral de link met de afschaffing van de basisbeurs, waar zij destijds 
tegen stemden. ,,De kinderbijslag vervalt, terwijl van deze groep de studiefinanciering ook al is 
afgepakt. Die onrechtvaardigheid is ons een doorn in het oog en dus ben ik blij dat we deze fout 
kunnen rechtzetten”, aldus ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. CDA’er René Peters sluit zich daarbij 
aan: ,,Gezinnen moeten juist gefaciliteerd worden om kinderen zich te laten ontwikkelen.” 
 
 
40) In plaats van vijf  zijn er over twintig jaar nog maar drie mantelzorgers per zorgvrager 
Zorg+welzijn 10 november 2019 
Mantelzorg over 20 jaar: de spoeling wordt dunner 
In plaats van vijf mantelzorgers zijn er over twintig jaar nog maar drie mantelzorgers per zorgvrager. 
En de mantelzorgers zullen ouder zijn, meer 75-plussers zullen zorg voor partner of naaste op zich  
nemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat zal een wissel trekken 
op de zwaarte van de zorg en de ondersteuning aan mantelzorgers, zeggen onderzoekers Alice de 
Boer en Inger Plaisier van het SCP. 
De verwachting is dat de druk op de mantelzorgers de komende jaren toe zal nemen. Dat komt onder 
andere doordat het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75 plusser van bijna vijf in 2018 
zal afnemen naar drie in 2040. Dat zal een wissel trekken op de zwaarte van de zorg en de 
ondersteuning aan mantelzorgers, zeggen onderzoekers Alice de Boer en Inger Plaisier, onderzoekers 
van het SCP. Dit urgente vraagstuk heeft het SCP er toe aangezet een beleidssignalement te maken 
over de stand van zaken van de mantelzorg in Nederland ter gelegenheid van de Dag van de 
Mantelzorger op 10 november.  
In de komende 20 jaar zullen minder mensen mantelzorg kunnen bieden, ook dat is een effect van de 
vergrijzing. Dat betekent dat meer mantelzorg zal worden gedaan door ouderen voor andere oudere 
ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 
2040’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat tegelijkertijd met het beleidssignalement 
vandaag vrijdag 8 november is verschenen. Dat toekomstperspectief heeft gevolgen voor de 
belasting van mantelzorgers, voor de mogelijkheden die ze hebben en uiteindelijk voor het beleid dat 
moet worden gevoerd over mantelzorg. ‘Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van de 
ondersteuning van mantelzorgers’ aldus onderzoekers de Boer en Plaisier. 
Het aantal mantelzorgers neemt af van gemiddeld 5 personen naar 3 
personen in 2040. Worden de oudere mantelzorgers ook zwaarder belast? 
Alice de Boer: ‘De belasting van mantelzorgers zal naar verwachting toenemen. Vooral ook omdat 
mantelzorgers zelf ouder zijn en wellicht al gezondheidsproblemen hebben. Of omdat dat ze hun 
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partner verzorgen die bijvoorbeeld niet door een ander verzorgd wil worden. Dat maakt de zorg 
intensief, dat zien we  bijvoorbeeld bij de zorg voor mensen met dementie. Bij intensieve mantelzorg 
is het risico op overbelasting groot. Nu zijn het vooral de 50 en 60-plussers die mantelzorgen en dat 
vaak combineren met werk. Wat mantelzorg ook al zwaar kan maken.’ 
Inger Plaisier: ‘We verwachten dat in de komende jaren mensen ook meer uren mantelzorg gaan 
geven. We weten dat op dit moment mantelzorgers al gemiddeld 20 uur per week zorgen voor 
partners. Dat is een halve baan! In de toekomst wordt de spoeling onder mantelzorgers dunner. Dus  
zijn er minder mogelijkheden om de hulp te delen. Er zijn ook meer mensen die hun hulp nodig 
hebben, zodat mantelzorgers niet alleen hun partner, maar wellicht ook voor de buren en vrienden 
zullen moeten helpen. Die vermindering van het aantal mantelzorgers is vooral in de krimpregio’s te 
verwachten, aan de randen van Nederland: Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Noord-Groningen. 
Maar er zijn ook lichtpuntjes:. Er komen meer burgerinitiatieven van de grond om de zorg te 
regelen.’ 
Het gebruik van ondersteuning aan mantelzorgers is nog steeds gering. Hoe 
kunnen mantelzorgers de hulp beter vinden? 
Inger Plaisier: ‘De gemeente heeft de taak om te zorgen voor de ondersteuning van mantelzorgers, 
maar het lukt nog altijd niet goed om mensen te bereiken. In 2016 waren drie van de tien 
mantelzorgers niet bekend met respijtzorg of andere vormen van hulp voor mantelzorgers. Er zijn 
nog steeds behoorlijk wat drempels in de weg naar ondersteuning. Dat begint al met de erkenning 
dat iemand een mantelzorger is. Veel mensen helpen een vriend of hun partner en voelen zich 
daarom nog geen mantelzorger. Het is voor de gemeente dan ook belangrijk om mensen op de juiste 
manier aan te spreken, nier per se als mantelzorger maar als degene die enkele uren per week zorg 
biedt aan een ander. 
Vervolgens moet de gemeente dan op zoek naar de mantelzorger en mensen moet de weg vinden 
naar ondersteuning. Wij denken dat het praktischer is dat ondersteuning voor mantelzorgers via de 
eerstelijnszorg gaat, bijvoorbeeld via de huisarts, de thuiszorg of het gezondheidscentrum in de wijk. 
Daar kun je ondersteuning aanbieden, zoals lotgenotencontact of een cursus om meer competenties 
te krijgen in de zorg die je geeft, bijvoorbeeld omgaan met dementie. Ook voor respijtzorg en hulp 
van vrijwilligers kan de gemeente mensen beter in de wijk bereiken. Een paar duidelijke folders 
neerleggen op de juiste plek is niet zo moeilijk. 
Een derde drempel voor mantelzorgondersteuning zijn ook de kosten die het met zich mee kan 
brengen. Vaak moet je wel een eigen bijdrage betalen, dat moet ook maar kunnen.’ 
Professionals moeten goed samenwerken en dreigende overbelasting tijdig 
signaleren. Moeten professionals niet gewoon meer zorg en ondersteuning 
bieden? 
Alice de Boer: ‘Mantelzorg is onmisbaar omdat de kosten van de zorg zo hoog oplopen dat 
professionele zorg onbetaalbaar wordt. Daarnaast willen mantelzorgers ook graag voor hun naaste 
zorgen, omdat het ook veel voldoening geeft. Daarom is het belangrijk dat professionals de 
mantelzorger goed in de gaten houden en dat ze verder kijken dan de medische indicatie van de 
zorgvragen en het aantal minuten dat ze bij de cliënt kunnen zijn. Professionals moeten ook het 
sociale aspect van de zorg erbij betrekken en het gesprek met mantelzorgers voeren over de 
belasting en ze de weg wijzen naar vormen van ondersteuning. 
Nog altijd de helft van de mantelzorgers vindt dat hulpverleners te weinig oog hebben voor hun 
situatie. 70 Procent vindt dat de hulp voldoende is. Vooral als het gaat om naasten met dementie of 
met een psychische beperking, dan blijkt de hulp nog onvoldoende te zijn.’ 
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Het goede nieuws is dat er is nog een kwart aan ‘niet-
helpers’ zijn die willen mantelzorgen. Hoe verleid je ze tot 
mantelzorg? 
Alice de Boer: ‘De “niet –helpers” zijn meestal mensen die zelf niet iemand kennen die hulp nodig 
heeft of denken dat anderen het al doen, dan is de urgentie niet hoog om te mantelzorgen. Het ligt 
er vaak ook aan hoe zwaar de hulp is en hoe de relatie met de zorgvrager is. Mensen willen 
incidenteel wel iets doen, en ze willen de buurman links wel helpen, maar de buurvrouw rechts niet. 
Ik denk dat de kans toeneemt dat mensen mantelzorg gaan doen naarmate er meer mensen hulp 
nodig hebben. De zichtbaarheid dat er hulp nodig is maakt het voor mensen wel makkelijker om in 
actie te komen.’ 
Inger Plaisier: ‘Er is ook sprake van handelingsverlegenheid bij potentiële mantelzorgers. Moet je 
tegen je buurvrouw zeggen: “Ik zie dat u dat niet goed meer kunt, zal ik helpen?”. En er is ook 
vraagverlegenheid; mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Ik denk dat het belangrijk is dat 
mantelzorg gemakkelijk bespreekbaar wordt. In de vriendenkring, maar ook bij zorgorganisaties met 
professionals  cliënten helpen en bij werkgevers die te maken krijgen met werknemers die zorgtaken 
hebben. Als het onderwerp open op tafel ligt, dan kunnen we er gezamenlijk iets mee.’ 
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
41) Mocht u menen dat protesteren in Kaag en Braassem niet voorkomt, dan heeft u ´t mis 
Email Henk van Tol 10 november 2019 
Het volk mort ! 
Zijn de roerige zestiger jaren uit de vorige eeuw in ons land teruggekeerd? Toen waren 
het vooral studenten die uiting gaven aan hun onvrede over de bestuurscultuur binnen 
de universitaire wereld. De katholieke hogeschool Tilburg werd in april 1969 als eerste 
bezet. In mei volgde Amsterdam: de Maagdenhuisbezetting. Studenten eisten meer 
democratie en   zeggenschap over hun studie. Vijftig jaar later protesteren studenten 
opnieuw. Zij willen de basisbeurs, afgeschaft in 2015, weer terug en het leenstelsel af- 
schaffen. Daar lijkt nu een Kamermeerderheid voor te zijn. 
Studentenprotest heeft recent navolging gekregen van boeren, bouwers en leraren. Ook 
ziekenhuismedewerkers gaan actie voeren. Op 20 november leggen zij het werk neer. 
Alle genoemde begroepsgroepen hebben redenen om ieder op eigen wijze aan hun pro- 
test uiting te geven. “Gansch het raderwerk staat stil , als uw machtige arm dat wil”, 
schreef de socialistische voorman Pieter Jelle Troelstra in 1903 bij de landelijke spoor- 
wegstaking. Het kabinet Kuyper greep met harde hand in. De jaren erna volgden de 
“worgwetten”. Zij leidden ertoe dat vakbonden zich verenigden in het NVV. De worg- 
wetten bleven overigens tot 1980 in stand. 
Harde hand en dwangwetgeving zijn er dit jaar nog niet aan te pas gekomen. Boeren en 
bouwers werden min of meer gefaciliteerd om het Malieveld te bezoeken. Of al dat 
heen en weer gerij met voertuigen duurzaam is? De overheid heeft er wel naar gemaakt. 
De leraren besloten decentraal hun ongenoegen weer eens te uiten. Zonder grote voer- 
tuigen, maar met het aan hun zorgen toevertrouwde volkje: de leerlingen moesten het 
een dag zonder hen doen. Wat ongemak voor ouders kon opleveren. Helpt zo'n dag 
staken? Geenszins, weet ik uit ervaring. Zelfs drie weken niet. Wat in dertig jaar scheef 
gegroeid is, draai je niet in een jaar terug. 
Eind  1982  kondigde  de  minister  van  Onderwijs,  Wim  Deetman(CDA),  in  kader  van 
Bestek 81 maatregelen aan die erin voorzagen dat op het salaris van onderwijzend per- 
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soneel een extra korting werd toegepast, bovenop de korting die het als trendvolger 
van de ambtenarensalarissen al “genoten” had. De onderwijsbonden pikten dit niet en 
organiseerden een demonstratieve optocht vanaf het Malieveld, ook in die dagen al een 
verzamelpunt  van  maatschappelijk  protest,  naar  het  Binnenhof.  De  helft  van  het 
personeel van onze school besloot naar Den Haag te gaan. Ik liep met drie collega's 
mee. Op het Buitenhof botste onze stoet op die van de socialistische jongeren. De 
politie probeerde hen met behulp van de bullepees een andere richting op te drijven. Er 
ontstond een felle veldslag waarbij een dure geparkeerde Mercedes het moest ont- 
gelden. Veiligheidshalve kozen wij er voor in Corona een consumptie te genieten en 
zagen vanachter het glas hoe de matpartij zich ontwikkelde ten nadele van de jongeren. 
Na een uur was de kust veilig. Aangezien het Binnenhof was afgesloten keerden wij 
huiswaarts. Alle protesten baatten niet. Deetman hield zijn poot stijf. Het korten op  en 
bevriezen (het HOS-akkoord) van salarissen is geen aanmoediging om een baan in het 
onderwijs te kiezen. Het ziet er ook nu niet naar uit dat de animo om les te geven stijgt. 
 
Mocht u menen dat protesteren in Kaag en Braassem niet voorkomt, dan  heeft u  het 
mis. Ik herinner u het bibliotheekprotest uit 2011. Het college was op de gedachte 
gekomen de subsidie aan de bibliotheek Rijn en Venen af te schaffen en over te scha- 
kelen naar bibliobussen met sta-uren in de dorpskernen. Dat was goedkoper. Ludiek 
protest  van  inwoners  moest  verhinderen  dat  de  gemeenteraad  het  college  volgde. 
Gedurende dertien zaterdagen werd er voor het gemeentehuis een lees-in gehouden. 
Ze werden druk bezocht. Het gaf de nodige publiciteit. De raad besloot wijselijk anders. 
Niet succcesvol was de actie voor het behoud van het dorpshuis Alkeburcht in 2017. 
Het gebouw, sinds 2012 gemeentebezit, was een schip van bijleg. Handtekeningenactie 
en inspreken mochten niet baten. De raad besloot het gebouw  te sluiten. Gebruikers 
moesten elders onderdak vinden. Gevolg hiervan was ook dat de aangebouwde biblio- 
theek de Bloemlezer haar biezen moest pakken. Zij kwam terecht in twee lokalen van 
basisschool De Kiem. Een ongelukkige lokatie, niet centraal gelegen in het dorp en qua 
toegang niet gebruikersvriendelijk. 
Protest klonk er dit jaar tegen  de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Sotaweg in 
Roelofarendsveen. Een kantoorgebouw wordt omgezet in studio's voor werknemers van 
Wesselman Flowers. De studio's kunnen ook aan   werknemers van andere bedrijven 
worden verhuurd. Ook de verkeerssituatie op de kruising Noordeinde-Braassemdreef 
wekte  beroering,  evenals  de  voorgenomen  plaatsing  van  een  Tulpensteiger  aan  de 
Galgenkade.  Bij  deze  “boulevardontwikkeling”  moest  de  gemeentelijke  portefeuille- 
houder Petra van der Wereld diep door het stof. Daarom is nu besloten de “Braassem- 
boulevard” zoals vermeld in de MRSV integraal onder de loupe te nemen. Laten zoals 
het is lijkt mij voorlopig het beste. Met zo'n lullig gekunsteld bouwwerk lok je geen 
toeristen naar de Veen. Dan kun je beter het wereldkampioenschap paalzitten, in 1970- 
1972 gehouden aan het Braassemermeer, weer invoeren. 
Het jongste plaatselijk protest viel maandag 4 november te horen in de sporthal van 
Woubrugge. Zo'n tweehonderd inwoners waren aanwezig om zich te laten bijpraten 
over de plannen om aan de Kruisweg een manege om te ruilen voor het huisvesten van 
400 arbeidsmigranten. Dat gaat niet zomaar, want sinds het geval Sotaweg beschikt de 
gemeente over beleidsregels hiervoor. Artikel 15, lid 2 bepaalt dat als er meer dan 100 
arbeidsmigranten gehuisvest worden zij werkzaam moeten zijn in de regio. Hoe con- 
troleer je dat? Tevens moet er 24/7  adequaat beheer aanwezig en bereikbaar zijn. Gelet 
op de reacties uit de zaal lijkt mij de animo van de Woubruggenaren  om  hieraan hun 
zegen te geven niet groot. De voorzitter hield wijselijk een meningspeiling tegen. De 
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uitslag viel te voorspellen. Veel gemor over het optreden van de portefeuillehouder Inge 
van der Meer. Haar imago, voor zover aanwezig bij de Turfstekers, werd er niet groter 
op. “Ken jij die vrouw?” Die vraag werd mij vier maal gesteld. Ik bekende gedeeltelijk. 
Morrend volk, het is van alle tijden en plaatsen. 
Henk van Tol. 
(protestant) 
 
 
42) Mensen in schulden denken niet meer rationeel 
LCR@ttentie 11 november 2019 
Bied mensen in schulden en armoede licht aan het eind van de tunnel 
Voor mensen die in schulden en armoede leven moet er licht aan het eind van de tunnel zijn. Dat 
betekent: geen bijzondere bijstand in de vorm van een lening, intrekking van boetes op 
overheidsvorderingen en snelle sanering van schulden. De LCR breekt een lans voor álle mensen die 
in schulden en armoede leven. Verhoging van het wettelijk minimum loon is een van de suggesties. 
Leden van de Tweede Kamer worden nogmaals op alle punten gewezen bij het vervolg van het 
algemeen overleg Armoede en schulden met staatssecretaris van Ark op donderdag 14 november. 
Niet rationeel  Mensen in schulden denken niet meer rationeel, zegt de LCR. ‘Ze zijn ook niet 
meer in staat om instanties te bellen voor uitstel of betaling in delen. Als dat al mogelijk is, want de 
meeste mensen in schulden hebben zelfs dat geld niet om in delen te betalen.’ 
Er moet een snelle sanering van schulden komen. Een landelijk waarborgfonds Saneringskrediet zoals 
de NVVK voorstelt, is prima àls de overheid ook meedoet. Ook overheidsschulden moeten gesaneerd 
kunnen worden en dan moeten boetes vanwege vermeende fraude van de baan. 
Toeslagenstelsel   Tenslotte vindt de LCR dat er haast gemaakt moet worden met het aanpassen 
van het toeslagenstelsel zodat per maand kan worden verrekend. De LCR verwijst nog eens naar het 
pamflet Pak armoede aan. 
• Brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor het AO Armoede en schulden van 14 november. 
(Fried: zie: 
www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR-TK-
0063%20Brief%20LCR%20inzake%20Vervolg%20AO%20armoede%20en%20schulden%20op%2014%
20november%202019.pdf )  
• Pamflet ‘Pak armoede aan’      (Fried: zie: 
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Bijlage%20bij%20LCR%20TK%2019%2000
58%20-%20Pamflet.pdf 
 
 
43) Wanneer het gaat om de herbouw van de kerk, blijken de wensen sterk uiteen te lopen 
Leidsch Dagblad 11 november 2019 
Saamhorigheid na kerkbrand in Hoogmade geeft moed 
Paul van der Kooij  11/11/2019  Hoogmade  Op het schoolplein in Hoogmade worden deze 
zondagavond de eerste tranen weggepinkt. De aanblik van de zwaar gehavende kerktoren, reden dat 
kerkgangers in de aula van de school bijeen komen voor een eucharistieviering, valt zwaar. 
Ook in de volle aula hebben velen het bij tijd en wijle zwaar. Maar gedeelde smart blijkt halve smart. 
Bovendien, zo heet het vanaf het geïmproviseerde altaar, ,,Jezus zal ons bijstaan in ons geloof.’’ En: 
,,Hij zal ons helpen om aan andere kant van ons verdriet te komen.’’ 
Al wordt daar wel bij gemeld dat niet alle wensen vervuld kunnen worden. Alleen al wanneer het 
gaat om de herbouw van de kerk, blijken de wensen sterk uiteen te lopen. Waar de een eenzelfde 
soort kerk terug wil, zweert de ander bij een kapel en ziet Jim van Tol mogelijkheden voor 
appartementen boven een wat kleinere kerkzaal, ’een multifunctioneel-achtig iets’. 
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,,Want het kerkbezoek is natuurlijk behoorlijk teruggelopen’’, weet hij. ,,Twintig jaar geleden zat de 
kerk nog ieder weekeinde vol. Nu zitten er een man of veertig, vijftig. En met mijn 53ste voel ik me 
zo’n beetje de jongste kerkganger.’’ Present is hij vooral wanneer zijn dochter moet zingen. Die zit in 
een van de vier koren. Ook deze zondag doet ze dat, want de vier koren zijn voor deze gelegenheid 
één. 
Hoe gewoon de dienst er verder ook uitziet, pastoraal werkster Marjo Hoogenbosch weet dat alles 
geïmproviseerd was: ,,Van de stoelen, waarvan de meesten uit een gebouw verderop moesten 
komen, tot de kleedjes voor het uit tafels opgebouwde altaar en de spullen daarop. Dat ging echt zo 
van: ’Als jij nou het tafelzilver meeneemt, jij de wijn, jij de kleedjes en hosties, dan kan ik nog wel aan 
elektrische kaarsen komen’. Want echte kaarsen mochten niet in dit gebouw.’’ 
Is het normaliter wel eens zoeken naar vrijwilligers, in de aanloop naar deze dienst leek iedereen te 
willen helpen. Bijvoorbeeld om de ruim tweehonderd stoelen op hun plek te krijgen. En wat te 
denken van alle morele steun? Zo kwam de brede Regenboogkerk uit de Leidse Merenwijk net voor 
de dienst kaarten brengen die kerkgangers deze zondag hadden gemaakt. En als het aan de 
protestanten in Hoogmade had gelegen, kwamen de katholieken voortaan in hun kerk bijeen. 
Rijpwetering Hoe mooi de rooms-katholieken dat gebaar ook vinden, ze hebben er voor gekozen 
om voorlopig te kerken in Rijpwetering. ,,Anders moeten we, om de kerk voor een katholieke dienst 
geschikt te maken, iedere week weer veel werk verrichten’’, weet diaken André van Aarle. Ook de 
tijden zijn er vertrouwd: de ene week om kwart over negen, de volgende week om kwart voor elf. 
Qua vervoer zou het geen probleem hoeven te zijn: de eersten geven zich tijdens het koffiedrinken al 
op als chauffeur. 
Eens in de maand wil de gemeenschap bijeenkomen in de school, voor een dienst die wat meer op 
gezinnen is gericht. Want waarom zouden er geen nieuwe wegen worden ingeslagen? ,,Natuurlijk, 
we zijn nu verslagen, ontheemd en verdrietig’’, meldde pastoor Jack Glas. ,,Het hart van onze 
gemeenschap en het dorp is in rook opgegaan. Het lijkt alsof de kerk is opgebaard en wij er er 
omheen staan en rouwen als om een overledene, zoals bij de dood van Jezus. Maar net als bij hem 
zal het uiteindelijk anders blijken te zijn, al zijn we nu nog niet zo ver.’’ 
Om alle ideeën te verzamelen en de verschillende opties voor een nieuwe kerk te kunnen evalueren 
komt er een werkgroep. ,,Want’’, zo benadrukt het kerkbestuur tijdens het koffiedrinken. ,,Wij willen 
een zorgvuldig proces dat recht doet aan de lokale gemeenschap.’’ ,,En wij willen deze 
saamhorigheid vasthouden’’, laat de ene kerkganger na de ander weten. 
 
 
44) Besluit van kabinet om regie Jeugdzorg grotendeels naar zich toe te trekken valt slecht   
Binnenlands Bestuur 11 november 2019 
Haagse jeugdzorgcoup verheven tot 'Chefsache’ 
 Yvonne Jansen 08 nov 2019 Het besluit van het kabinet om de regie van de Jeugdzorg weer 
grotendeels naar zich toe te trekken valt slecht in gemeenteland. Inmiddels is de kwestie geëscaleerd 
tot ‘Chefsache’: VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft over de ingreep een brief geschreven aan 
premier Rutte.  
Net zoals eerder de inspecties en het ministerie hebben lokale bestuurders hun reacties 
georkestreerd. ‘Wie denkt dat we met nieuwe structuurwijzigingen de problemen in de jeugdzorg 
oplossen, zal deze slechts verergeren’, twittert VNG-directeur Jantine Kriens in reactie op de door de 
ministers De Jonge en Dekker verzonden Kamerbrief over een reorganisatie van de 
jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken. 
Tegenspraak   En VNG-voorzitter Van Zanen schrijft aan de premier: ‘De toon van de 
[Kamer]brief van minister Hugo de Jonge en de begeleidende interviews doet geen recht aan de 
complexe problematiek met veel spelers’ en ‘De minister schreef zich in te spannen tot het beperken 
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van door het Rijk verplichte samenwerking en het verruimen van de kaders. De kabinetsvoorstellen 
voor de specialistische jeugdzorg zijn hiermee flagrant in tegenspraak.’ 
Haagse tekentafel   De wethouders Leon Meijer (wethouder Jeugd Ede) en zijn collega-
portefeuillehouder Eelco Eerenberg (Enschede) sturen een identieke reactie de wereld in: 
‘Gemeenten werken keihard om kwetsbare kinderen in hun stad/dorp te ondersteunen. Met te 
weinig geld en een complex systeem.’ Dat het simpeler en samenhangender moet en kan beamen zij. 
‘Maar niet vanaf de Haagse tekentafel met een onzekere topdown-stelselwijziging.’ 
‘Stap terug’ De inhoud van de Kamerbrief waarin de ministers aankondigen dat Den Haag weer 
veel gaat dicteren in het jeugddomein, verbaast Eerenberg. Een stap terug, volgens hem. ‘Dankzij de 
decentralisatie kunnen wij lokaal problemen oplossen op een manier die voorheen ondenkbaar was, 
bijvoorbeeld in combinatie met sportclubs, scholen, huisartsen en veel andere partijen.’ Generieke, 
door Den Haag bedachte oplossingen in het jeugddomein passen volgens hem niet: ‘Het is in Oost-
Groningen echt een ander vraagstuk dan in Amsterdam, Goes of Enschede. Als je wilt investeren wil 
heb je ruimte nodig, en wij doen het al vanaf dag één met krapte en flinke budgetkortingen. En met 
een wet die min of meer zegt dat iedereen recht heeft op alles. Geef ons ruimte, dan wordt het op 
termijn misschien ook goedkoper. Wij willen het mórgen al beter doen. Wijs aan waar het niet goed 
gaat en dan gaan we dat op casus-niveau oplossen. Ik heb veel collega’s vandaag gesproken en echt 
iedereen staat er zo in.’ 
Grote gevolgen   De VNG zegt ‘kritische signalen te herkennen’, maar deelt de remedie van de 
ministers over een stelselherziening geenszins. ‘De financiën schieten ernstig tekort, en de extra 
middelen van het kabinet zijn niet toereikend en slechts incidenteel. Te weinig budget is niet op te 
lossen door het stelsel anders te ordenen.’ 
’Voorzitter Van Zanen, in de brief aan Rutte: ‘Helaas is de jeugdzorg niet het enige dossier waarop 
het Rijk gemeenten onvoldoende compenseert. De rijksfinanciën staan er uitstekend voor, 
gemeenten moeten bezuinigen en als klap op de vuurpijl dwingt het kabinet gemeenten om meer uit 
te geven. Dit alles heeft grote gevolgen voor de opstelling van gemeenten bij voorstellen om taken 
op te pakken’ 
Volgens de VNG zijn juist ‘grote stappen gezet’ om de lokale samenwerking met gecertificeerde 
jeugdzorginstellingen te verbeteren. Zo hebben gemeenten 14 (van de 42) jeugdhulpregio’s gevraagd 
om als ‘accounthoudende regio’ voor de instellingen op te treden. 
Maatregelen  Volgens Jeugdzorg Nederland is met de VNG en de betrokken ministeries 
afgesproken dat gemeenten en de gecertificeerde jeugdzorginstellingen inzichtelijk maken wat de 
situatie is op het gebied van wachtlijsten en tarieven. Uiterlijk per 1 maart komen er  maatregelen 
om het personeelsverloop en de werkdruk te verminderen. Met hopelijk het geld dat nodig is, aldus 
Jeugdzorg Nederland. 
Medewerkers van zorginstellingen en de bonden wachten daar niet op: de aangekondigde actie op 
15 november gaat door, ‘omdat de stem van jeugdzorgwerkers juist nu stevig moet doorklinken.’ 
 
 
 
 
 
 
45) Vereniging Pensioenverlies daagt Staat omdat hij miljarden bij het ABP heeft weggehaald   
Binnenlands Bestuur 11 november 2019 
‘Vermogen ABP gaat nooit meer op’ 
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 Martijn Delaere 09 nov 2019 De Vereniging Pensioenverlies daagt de Staat omdat hij miljarden bij 
het ABP heeft weggehaald en nooit heeft terugbetaald. Gevolg: de pensioenen worden niet 
geïndexeerd en straks worden ze nog gekort ook. 
Bejaarden die in de luren worden gelegd zijn gewild nieuws. Kijkers en lezers delen dezelfde emoties 
over een babbel- of bloedpriktruc: deernis (‘die arme ouwetjes’), afschuw (‘hoe durf je’), 
leedvermaak (‘hoe dom kun je zijn’). Een traan voor de camera, een snik op de radio, een triest 
verhaal in de krant. ‘Maar als 800.000 gepensioneerden door de Staat via het ABP, het op één na 
grootste pensioenfonds in de wereld, jaar in, jaar uit met een rekentruc worden bestolen, dan kraait 
er geen haan naar’, zegt de algemeen directeur van Pensioenverlies Rob de Brouwer (74). 
Angstdenken  Pensionado De Brouwer krijgt al bijna tien jaar lang 70 procent van zijn laatste 
salaris. ‘Dat pensioen is nooit geïndexeerd. De gemiddelde gepensioneerde bij het ABP is de 
afgelopen tien jaar daardoor maximaal 15.000 euro misgelopen. Dat geld is niet uitgekeerd omdat 
het er al die jaren niet was, maar omdat de rekenregels van De Nederlandsche Bank dat verbieden. 
Volkomen onterecht. Er heerst een door De Nederlandsche Bank gevoed angstdenkbeeld, en je ziet 
dat politici en journalisten daar intrappen, dat er onvoldoende pensioengeld is. Want zegt Klaas Knot 
niet dat er niet genoeg geld is? En dan moet ik in kleine zaaltjes uitleggen dat de president van De 
Nederlandsche Bank ongelijk heeft. Ons pensioenstelsel staat als een huis. Ook de vergrijzing is geen 
probleem voor de aow of het aanvullend pensioen.’ 
Geen cent  Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank doen alsof ze arm zijn, maar dat 
zijn ze allerminst, benadrukt hij. ‘Welke berekening je ook maakt: ons pensioenvermogen gaat nooit 
meer op. Het is schandelijk om te beweren dat jongeren over vijftig jaar een lege pot vinden. Als je 1 
procent rendement maakt op de totale pensioenpot in Nederland, dan komt er elk jaar tussen nu en 
Sint Juttemis meer geld binnen in de vorm van premie en rendement dan eruit gaat aan 
pensioenuitkeringen.’ En toch dreigen er vanaf volgend jaar pensioenkortingen. Premier Rutte doet 
mee aan het doemdenken. ‘Die zegt bij de Algemene Beschouwingen dat de vermogens van de 
pensioenfondsen zijn verdubbeld, maar dat de verplichtingen zijn verdrievoudigd. Dus: kortingen op 
pensioenen kunnen niet worden uitgesloten.’ 
Weinig verstand Rutte zit er finaal naast, meent De Brouwer. ‘Hij weet echt niet waar-ie het 
over heeft. En dat zie je bij veel politici. Rutte is historicus; hij heeft weinig verstand van de werking 
van ons pensioensysteem. De verplichtingen zijn niet verdrievoudigd, ze zijn ook niet verdubbeld, ze 
zijn onveranderd. Wat had Rutte moeten zeggen? Hij had moeten zeggen dat het vermogen 
weliswaar is verdubbeld, maar dat de contante waarde van de verplichtingen is verdrievoudigd. Dat 
is heel wat anders.’ En daarmee haken politici af, en de meeste journalisten ook. 
Graaien  Het aparte is dat het ABP zelfs met een rekenrente van 0 procent de pensioenen zou 
kunnen indexeren, als de Nederlandse Staat niet tientallen miljarden uit de ABP-pot had gegraaid. 
‘Een hele generatie is bestolen’, zegt De Brouwer. ‘Tijdens de kabinetten Kok en Lubbers heeft de 
Staat als werkgever te weinig premie afgedragen aan het ABP. De economie verkeerde in zwaar 
weer, de overheidsschuld was groot. De Staat moest als werkgever 21,5 procent van de 
pensioengrondslag van ambtenaren afdragen aan het ABP, maar dat werd 8,3 procent. De 
zogenoemde uitnamewetten maakten dat mogelijk. Je kunt ze ook jatwetten noemen. Het gevolg 
van dat snoepen uit de pensioenpot was dat het ABP tussen 1982 en 1994 zo’n 33 miljard gulden 
misliep. Als je dat omrekent naar euro’s, kom je op 80 miljard euro in 2019. Daarmee zou het ABP 
boven de wettelijke dekkingsgraad van 110 procent zitten waarbij geïndexeerd mag worden.’ 
Reclamecampagne Om de Staat te dwingen om met die miljarden over te brug te komen, 
richtte De Brouwer met wat lotgenoten de Vereniging Pensioenverlies op. Daar zijn nu iets meer dan 
3.000 (ex)ambtenaren lid van. Dat is te weinig om de rechtszaak te financieren die Pensioenverlies 
tegen de Nederlandse staat gaat beginnen. Allereerst omdat die leden te weinig geld in het laadje 
brengen (het lidmaatschap kost eenmalig 25 euro) voor een zaak die een miljoen euro gaat kosten, 
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maar ook omdat de bestuursrechter kijkt naar het aantal belanghebbenden. ‘We moeten 100.000 
leden hebben om sterk te staan’, zegt hij.  
Pensioenverlies start deze maand daarom een heuse reclamecampagne op de beeldbuis. Als het 
goed is, was de eerste spot te zien op de avond van het onderwijzersprotest in Den Haag.  
Grote offers  De Brouwer rekent er niet op dat de Nederlandse bestuursrechter de Staat gaat 
veroordelen tot het terugbetalen van miljarden aan het ABP. ‘Hij gaat die uitnamewetten niet 
toetsen, en ook niet de besluiten rond de privatisering van het ABP. Dat kan niet in Nederland. Maar 
ze kunnen wél worden getoetst aan internationale verdragen. Dat betekent dat we naar Luxemburg 
of Straatsburg moeten om ons te beroepen op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden en het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie. Daar staan twee dingen in die essentieel zijn voor deze procedure, want anders zouden we er 
niet aan zijn begonnen. Allereerst het antidiscriminatiebeginsel. Geld dat bestemd was voor ABP-ers 
is door de Staat onthouden aan het ABP en daarmee hebben ambtenaren, onderwijzers en militairen 
grotere offers gebracht dan andere beroepsgroepen. En dan het eigendomsrecht. Je mag in het 
algemeen belang onteigenen, maar dat mag niet zonder compensatie. De compensatie voor het 
snoepen uit de pensioenpot was de belofte dat het pensioen bij het ABP gegarandeerd welvaartsvast 
zou blijven. De Staat heeft die belofte gebroken.’ 


