Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 9 april 2013
___________________________________________________________________________
Aanwezig:
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), de heer S. Develing
(Kom Loosduinen), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer
R. Wekker (DPZ/Loosduinen), mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevrouw L.
Westerduin (Houtwijk) en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw T. Henkelmann (LOC), mevrouw H. Epping (Notenbuurt) en
mevrouw Geuzenbroek (Stichting VOOR/I-shop).
Gast: de heer B. Matulessy (Dienst OCW/Stafgroep Maatschappelijke Ondersteuning)
1. Opening en mededelingen
De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de heer
Matulessy.
Mevrouw Henkelmann heeft nog problemen met haar gezondheid en mevrouw Epping heeft bedankt
als lid van het wijkberaad Notenbuurt en deze projectgroep.
2. Ontwikkelingen en gevolgen van veranderingen in de WMO en AWBZ
De heer Matulessy geeft d.m.v. sheets, tekst en uitleg over de veranderingen in de WMO (Wet
maatschappelijke ondersteuning) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Tussen nu en 2015 zal er veel gaan veranderen in de AWBZ, als gevolg van de maatregelen van het
nieuwe kabinet Rutte 2. Het gaat om verschillende maatregelen: decentralisatie van de begeleiding, de
persoonlijke verzorging, de zorgzwaartepakketten 3 en mogelijk 4, de afschaffing van de
inkomensafhankelijke zorgregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en 75% korting budget
Hulp bij het huishouden.
Alle voorgenomen maatregelen gaan met een korting (bezuiniging) naar de gemeenten. Aan de kant
van zowel het Rijk als van de Gemeente is het nog niet duidelijk hoe alles gaat plaatsvinden. Als de
voorgenomen maatregelen doorgaan dan zal scherper moeten worden gekeken naar het verstrekken
van voorzieningen en hulpmiddelen zoals de scootmobiel. Per individuele situatie zal dan beschouwd
moeten worden wat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen en deelnemen aan de
samenleving. Eind mei 2013 zal de Staatssecretaris (Martin van Rijn/VWS) met een besluit moeten
komen hoe het kabinet de voorgenomen maatregelen denkt in te voeren.
* Wie beoordeelt hoeveel zorg iemand nodig heeft?
De aangepaste WMO-wet zal straks staan wat nodig is om te bepalen of een burger ondersteuning
nodig heeft. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit plaatvinden in een zogenaamde ‘keukentafel’ gesprek
(of kantelingsgesprek) waarin ook de mogelijkheden van de burger zelf worden verkend. Wie het
keukentafelgesprek gaat voeren is nog niet bekend. O.a. over dit onderwerp buigen een aantal
deskundigen uit de zorg, welzijn, wetenschap om half mei met een advies te komen.
* Waar moet een burger naar toe voor de Wmo?
De Wmo wordt uitgevoerd door de dienst SZW en OCW. Voor individuele voorzieningen (zoals
woningaanpassing, vervoer enz.) ligt de uitvoering bij de dienst SZW.
Hier bemannen ze het WMO loket (stadsdeelkantoor). Andere collectieve voorzieningen (niet
individueel) zijn voor de dienst OCW (bijv. ontmoetingscentra dementerende ouderen,
maatjesprojecten). OCW heeft hiervoor geen eigen loket. Deelname aan deze collectieve
voorzieningen vindt plaats via welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en andere instellingen. Er
wordt wel gewerkt aan het tot stand brengen van 1 loket voor zorg, welzijn, werken en inkomen.
Voor de voorbereiding op de decentralisatie zijn 3 werkgroepen met deskundigen uit de zorg, welzijn
en wetenschap aan de gang om adviezen op te stellen ten aanzien van de
Toegang/Preventie/Resultaatsturing/Inrichting + organisatie aanbod. Half mei 2013 moet er een
rapport aan de betreffende bestuurders worden aangeboden. Hierna moeten er ook gesprekken met de
burgers gaan plaatsvinden over deze plannen (decentralisatie AWBZ).
* Hoe denkt de gemeente dit te gaan doen / Hoe informeren we de burgers?
Er zal een plan worden opgesteld hoe we burgers en bewonersorganisaties betrekken bij de verdere
voorbereiding op de decentralisatie. Daaronder valt in elk geval een goede informatie en communicatiecampagne. Dit is vooruitlopend op de inspraakprocedure die ook formeel moet worden gehouden.
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Het is van belang de verwachtingen over de participatie van burgers in deze voorbereiding over en
weer helder te houden. Bestuurders hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheden zoals burgers die
ook hebben. Beide liggen niet (altijd) in elkaars verlengde. Wat naar voren komt bij het mee laten
praten van burgers, belandt niet rechtstreeks in het besluit dat het college van B&W moet nemen.
De voorzitter zal rond 1 mei een brief naar de gemeente sturen vanuit de CL met suggesties voor de
voormelde communicatiecampagne, met tevens het verzoek om inzage in het eindrapport van de drie
werkgroepen. De voorzitter vraagt de leden suggesties voor deze campagne aan hem te sturen.
De voorzitter bedankt de heer Matulessy voor zijn komst.
3. Verslag vorige vergadering 5 maart 2013
Blz. 1, punt 2, 3e alinea: Keest Buist = Kees Buist.
Blz. 3, punt DPZ/Loosduinen: Oud-Loosduinen = Alle ouderen tellen mee.
Onder afspraken/besluiten nogmaals: Keest Buist = Kees Buist.
4. Ingekomen stukken
- Bijeenkomst Buurthuis van de Toekomst in zorgcentrum Houthaghe op 27 maart.
- PEP: Businesscase-project door studenten
5. Rondje bewonersorganisaties
* dhr. Bakker (Kom Loosduinen)
- We zijn druk bezig met het maken van de wijkinfo.
- Chalet Ockenburgh mag doorgaan.
- De stadsboerderij is op zondag gesloten (Parnassia-boerderij). Er zal door Kom Loosduinen bij de
heer Den Dulk (Parnassia) navraag worden gedaan, hoe dit kan?
* dhr. Brinkman (Nieuw-Waldeck)
- Volgende week is er een bewonersvergadering, het verslag hiervan komt op de website.
- Het nieuwskrantje van Nieuw-Waldeck wordt niet goed verspreid.
* mw. Westerduin (Houtwijk)
- Het wijkberaad is onderbemand, er zijn 7 leden waarvan er 5 nauwelijks inzetbaar zijn.
- 24 april 2013 is er een jaarvergadering in Houthaghe.
* mw. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin)
- 25 april 2013 is er een algemene ledenvergadering.
- Er is een doorstart gemaakt over de financiën.
- Het oog & oor-project loopt goed, evenals de thema-ochtenden.
* mw. Zee (Kraayenstein)
- We hebben inmiddels een 4e manager in het project kindvriendelijke wijk (pilot van Jantje Beton).
De vaste projectleider is nu Anna van Evert, zij is bereikbaar op het stadsdeelkantoor. Mark
Molenkamp is het aanspreekpunt bij de gemeente.
6. Rondvraag
- Nieuw Waldeck, dhr. Brinkman:
De vergaderingen van de projectgroep Welzijn en Beheer bestaan puur uit informatie, wat hier
besproken wordt (ongeveer 90%). Wat is het doel van deze avond? (zie e-mail van 2-4 2013)! De
heer Brinkman is tegen informatie-bijeenkomsten in de Reguliere Vergadering (WB).
- Op 23 juni 2013 is er een festijn van de gemeente, voor zorginstellingen en welzijns-organisaties
via stichting VOOR. De voorzitter zal dit bericht aan de leden doorsturen.
7. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
Besluiten
Aktie
 Brief schrijven naar de Gemeente v.w.b. WMO/AWBZ
Voorzitter
 Bericht omtrent festijn 23 juni 2013 doorsturen naar de leden Voorzitter
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