Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van dinsdag 4 maart 2014

Aanwezig

Afwezig
Gasten
Notulist

De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw C. van
der Kruit (Nieuw-Waldeck), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt)
en de heer R. Wekker (DPZ/ Loosduinen)
mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevrouw L. Gordijn (Houtwijk), de heer M.
Molenkamp (DPZ/ Loosduinen) en mevrouw T. Henkelmann (LOC)
De heer H. Eitjes (Zorgbelang Zuid-Holland), mevrouw Krommenhoek en mevrouw C. Geusebroek
(St. VÓÓR/I-shop)
Linda Immink (www.imminksupport.nl)

1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt geopend door de heer Van Gelderen, met een bijzonder welkom aan de aanwezige
gasten.
Mededelingen:
- de heer Brinkman heeft de beslissing genomen per 1 maart zijn functie neer te leggen. Als nieuwe kandidaat
is mevrouw C. van der Kruit toegewezen als vertegenwoordiger vanuit Nieuw-Waldeck
- de vergadering van de projectgroep ROV van volgende week komt te vervallen
- mevrouw Y. Bouman zal de projectgroep niet langer als notuliste ondersteunen. Dank aan haar voor de
inzet van de afgelopen periode. De nieuwe notuliste, Marlies van der Heijden, zal starten bij de
eerstvolgende vergadering van Commissie Loosduinen (25 maart).
2. Ontwikkelingen en gevolgen van veranderingen in de WMO en AWBZ
Voor dit onderwerp zal de heer H. Eitjes (Zorgbelang Zuid-Holland) een presentatie houden. De (powerpoint)
presentatie zal door de voorzitter aan de WB-leden worden toegestuurd.
Belangrijkste elementen:
 de AWBZ is door de jaren heen steeds duurder geworden, o.a. omdat meerdere soorten zorg zijn toegevoegd
aan deze wet. Daarnaast zorgt inflatie ook voor een kostenverhoging. Belangrijk is dat de kwaliteit van zorg
niet achteruit gaat en dat er hoe dan ook gewerkt wordt met gekwalificeerd personeel
 de AWBZ gaat verdwijnen. Een deel hiervan gaat naar de gemeente (WMO), een ander deel gaat naar de
zorgverzekeringswet. Voor de langerdurende zorg wordt een aparte wet gemaakt: WLZ (Wet Langdurige
Zorg)
 in de ZVW zit op dit moment geen PersoonsGebondenBudget (voor zover bekend). In de WMO wordt wel
een keuze PGB geboden (als voorziening in natura niet passend is). In de toekomst gaat de Centrale
Verzekeringsbank een rol spelen als tussenpersoon bij de betaling aan de hulpverlener, vanuit het PGB
 de gemeente neemt het uiteindelijke besluit of maatwerkvoorziening ingezet wordt (en op welke manier) in
bepaalde situaties. De gemeente kan zelf besluiten over welke voorzieningen geboden worden

 grootste knelpunten in Den Haag zijn de bezuinigingen op de budgetten voor de huishoudelijke hulp. Hier
gaat 40% vanaf, terwijl de vraag niet zal verdwijnen. Veel actie kan nog niet ondernomen worden, daar het
wetsvoorstel nog niet doorgevoerd is. Afgelopen jaar heeft de voorzitter een brief ontvangen vanuit de
gemeente, om te spreken over de decentralisatie. Tot op heden is er geen verder contact geweest. Er wordt
afgesproken dat de heer Van Gelderen een brief zal sturen naar de gemeente (de conceptbrief zal eerst naar
de leden van de projectgroep gestuurd worden). Naar aanleiding van dit gesprek wordt de vraag gesteld
welke rol de bewonersorganisaties kunnen spelen in dit geheel? De gemene deler is dat we allemaal bezorgd
zijn en dat de onrust groot is onder de (oudere) mensen. Afgesproken wordt dat dit ook wordt opgenomen in
de brief die naar de gemeente gestuurd wordt
 mevrouw T. Zee vraagt of er veel ouderen bij Stichting VÓÓR op het spreekuur komen? Het antwoord
hierop is ontkennend. Wel wordt door Stichting VÓÓR aangegeven dat er andere manieren zijn waarop
vragen binnenkomen, bijvoorbeeld door de signalerende huisbezoeken. Dit punt behoeft aandacht en er
wordt afgesproken dat hier op een ander moment verder over gesproken wordt. Overigens wordt volgende
week in de Henneberg gestart met een CVO (Centrum voor Ouderen)
3. Verslag vorige vergadering d.d. 21 januari 2014
Pagina 2, punt 5
Naar aanleiding van: de geruchten rondom een reorganisatie van VOOR + PEP zijn onjuist
Pagina 3, onderdeel punt 5
Er is nog geen contact geweest tussen de heer Van Gelderen en de heer Louwerens over de verpaupering van
de winkelcentra.
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de notuliste mevrouw Bouman.
4. Onderdeel WB voor jaarverslag 2013
Het jaarverslag geeft een overzicht weer van datgene wat in 2013 besproken is. Het wordt akkoord bevonden
door de leden van de projectgroep en zal onderdeel worden van het jaarverslag van de Commissie Loosduinen.
5. Verkiezing voorzitter WB voor de periode 2014 – 2018
Alle leden van de CL treden feitelijk af als er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Dit geldt ook voor de
voorzitters van de projectgroepen, want de voorzitters zijn uit hoofde van de functie lid van de CL. De huidige
voorzitter, de heer Van Gelderen, stelt zich voor de komende periode herkiesbaar.
De leden van de projectgroep zijn het unaniem eens om de heer Van Gelderen ook voor de komende vier jaar
voorzitter te laten zijn voor de projectgroep Welzijn en Beheer. De heer Van Gelderen dankt iedereen voor het
vertrouwen.
6. Ingekomen stukken
- 12 maart a.s. wordt binnen De Henneberg een Centrum voor Ouderen geopend. Meer informatie:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Centrum-voor-Ouderen.htm

7. Rondje bewonersorganisaties/ Rondvraag
 Mw. Van der Kruit (Nieuw-Waldeck/Tuinenbuurt)
- de naam van de bewonersorganisatie is gewijzigd en heet nu officieel: Nieuw-Waldeck en de
Tuinenbuurt. De communicatie hierover is gegaan via het huis-aan-huis krantje. In de tuinenbuurt is
gestart met het BIT en dat loopt.
- op 22 maart aanstaande is er een wijkdag, de ontwikkelingen zijn te volgen op de site en iedereen is
van harte welkom.
- woensdag 11 juni wordt er meegedaan aan de nationale buitenspeeldag (nieuwe naam straatspeeldag)
en hiervoor is subsidie toegekend.
 Dhr. Rooseboom (Notenbuurt)
- in de Notenbuurt is er veel activiteit van de buurtkamer.
- valt bodemvervuiling onder de projectgroep WB of onder ROV? Antwoord: ROV.
- de herinrichting (i.v.m. wijziging parkeerbeleid) van de straten komt dit jaar.
- mevrouw Hurkens maakt geen deel uit van de projectgroep WB, omdat zij verhinderd is op
dinsdagavond.
- voor de nieuwbouw/ hoogbouw wordt gezocht naar mensen die op dit project ingezet kunnen worden.
- het is niet makkelijk mensen te stimuleren bestuurslid te worden van de bewonersorganisatie.
Aanbevelingen voor potentiële leden zijn van harte welkom! Het streven is een gezonde organisatie
neer te zetten. Opgemerkt wordt dat er mogelijk structureel te weinig bestuursleden zijn in relatie tot
de statuten. Vanuit interesse geeft de voorzitter aan hier graag eens verder over te spreken met de heer
Rooseboom.
 Dhr. Bakker (Kom Loosduinen)
- bestuurlijk loopt het goed, zeven enthousiaste mensen in het bestuur.
- bezig met leegstand binnen het winkelcentrum, ook in gesprek met de winkeliers.
- er wordt subsidie aangevraagd voor de Taptoe.
- kindvriendelijke wijk krijgt ook aandacht vanuit de wijkbewonersorganisatie.
- de ontwikkeling van Ockenburgh is moeilijk te vinden op de website, dit wordt nagekeken door de
heer Bakker
 Mw. Zee (Kraayenstein)
- de beoogde nieuwe voorzitter is helaas afgehaakt. De heer Hofman zal de voorzittersfunctie blijven
vervullen. Mevrouw Witsiers maakt deel uit van het bestuur en zij is voor WB waarnemend voor
mevrouw Zee. Hierover wordt de CL nog geïnformeerd
8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten, met dank voor alle inbreng en medewerking.

