De drie Wijkplatforms van Elst zijn medio maart 2013 bijeen geweest met als doel te kijken welke
vragen er leven binnen de wijken. Hieruit kwam naar voren dat de bewoners aan de wijkplatforms
veel vragen stellen op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen, met extra hulp en zorg aan huis. Om de zorg
toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen
door. De hulp en zorg komt in de toekomst steeds meer van familie, buren, vrienden en
vrijwilligers. Pas als het écht nodig is wordt professionele hulp ingeschakeld. Deze grote
verandering wordt ‘De Kanteling’ genoemd.
Gemeenten krijgen vanaf 2015 nieuwe taken in de zorg (ondersteuning, begeleiding en verzorging
aan huis). De gemeente gaat samen met de hulpbehoevende zorgen voor bijvoorbeeld hulp bij aanen uitkleden, huishoudelijke hulp of bij haren wassen.
Veel mensen vragen zich af: wat betekenen al deze veranderingen in de zorg nu voor mij?
Daarom werd er door de Wijkplatforms, in samenspraak met de gemeente Overbetuwe, besloten om
een informatieavond WMO te organiseren. Deze werd gehouden op 14 mei in het gemeentehuis te
Elst. Gezien het inwonersaantal werd deze bijeenkomst niet goed bezocht; circa door 30 personen.
De heer Willem Rutgers van Q-Consult gaf aan dat de zorgkosten enorm gegroeid zijn en vertelde
wat ‘kanteling’ betekent: van zorgen voor, naar coachen dat. Dit houdt onder meer in dat mensen
zorg en hulp zelf doen door middel van het opbouwen van een netwerk, zelf zorg, hulp en
voorzieningen kopen. De gemeente kan het individu hierbij ondersteunen en begeleiden bij het
samenstellen van het maatwerk, omdat de gemeente samenwerkt met veel partijen (zorgpartners).
Rutgers gaf voorbeelden van verenigingen en websites, waarbij mensen zich kunnen aanmelden of
aanbieden voor hulp; voorbeeld: Makkie, http://www.makkie.cc/ Daarnaast zijn er mogelijkheden
op het gebied van vervoer (het delen van je auto met anderen of GreenWheels, je eigen auto voor
af en toe - https://www.greenwheels.com/nl/Home/Particulieren/Home).
Vervolgens kwam een medewerker van Stuw aan het woord, die informatie gaf over activiteiten en
projecten. Stuw is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Opdrachtgever
is de gemeente. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals Attent, De
Driestroom, Mee, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. Door Stuw
wordt individuele ondersteuning gegeven bij o.a. rouw, verlies, ziekte door zowel professionele als
vrijwillige ondersteuners, die gecertificeerd zijn.
Actief en Nabij is een project voor volwassenen en ouderen in de gemeente Overbetuwe, die
gedurende een tijd last hebben van sombere stemming of als dat geval regelmatig terugkomt
(depressie).
Bezoek Oppas Service is voor mantelzorgers van ouderen met Alzheimer of van chronische zieken.
Een groep goed getrainde vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers en nemen hun zorgtaken
soms over waardoor deze ontlast worden.
De Formulieren brigade kan, indien er niemand is die helpt, ingeschakeld worden bij het invullen
van formulieren aangaande belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag), inkomstenbelasting,
gemeente (o.a. Wet Werk en Bijstand), kwijtschelding, schuldsanering.
Daarnaast stimuleert Stuw mensen om mee te doen aan de samenleving door middel van het
mogelijk maken van ontmoetingen. Voorbeeld zijn: Internationale vrouwengroep, Opstap,
Kerngezond.
Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg geeft informatie en advies over de hulp
die vrijwilligers bij iemand thuis kunnen bieden. Er wordt een luisterend oor geboden aan
mantelzorgers, die hun verhaal kwijt willen, en er wordt op diverse andere manieren ondersteuning
geboden, onder meer door het beantwoorden van de vragen of het doorspelen van de vragen naar
de juiste instanties.
Meer informatie is te krijgen via www.stuwoverbetuwe.nl of via de telefoon (0481 37 59 59) en bij
www.meldpuntoverbetuwe.nl of telefonisch via 0481 35 00 50.
Na de pauze kwam uit een vraaggesprek met bezoekers naar voren dat de presentaties algemeen
waren. Men kwam met andere verwachtingen: het presenteren van concrete plannen.
De gemeentewoordvoerder deelde mee dat er een start gemaakt is met de hervormingen, maar dat
er nog weinig concreet is omdat er nog veel zaken uitgewerkt moeten worden. De hervorming /
andere organisatie gaat gepaard met bezuinigingen. In februari 2013 werd door Rogier den Uyl voor
de raadsleden van de regio Arnhem een presentatie gegeven “Decentralisatie WMO”. Indien u hierin

geïnteresseerd bent, hierbij de link: https://arnhem.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=527620/type=pdf/Presentatie__Decentralisatie_Wmo_arnhe
m_Rogier_den_Uyl_.pdf
Het onderwerp houdt velen bezig en elke dag komt er meer informatie. Hierbij nog enkele links:
- http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20120507-vng-reactie-brief-hlzlangdurige-zorg-vws-tweede-kamer.pdf
- www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130516-factsheet-decentralisatie-socdomein.pdf
- WMO Nieuwsbrieven van de gemeente Overbetuwe:
http://www.overbetuwe.nl/Werken_onderwijs_en_zorg/Zorg_en_Welzijn/Wet_maatschappelijke_on
dersteuning/Wmo_nieuwsbrieven
Het komende half jaar zal er meer duidelijkheid verkregen en gepresenteerd worden aan inwoners
van de gemeente. Tips over manier van presentatie en hoe er zoveel mogelijk inwoners bereikt
kunnen worden zijn van harte welkom.
De WMO-consulent gaf aan dat er een Loket Samenleven (voorheen Zorgloket) bestaat. Hier kunnen
inwoners terecht met hun verzoeken om hulp of ondersteuning op het gebied van inkomen,
dagbesteding/werk, huisvesting, sociaal netwerk maatschappelijke participatie, enz.
Kortom:
Vanaf 2015 ziet de taakverdeling er als volgt uit:
 Gemeenten: zorg aan huis
Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis. Zoals hulp bij
aan- en uitkleden en haren wassen. Huishoudelijke hulp wordt alleen nog door de gemeente
betaald als u een laag inkomen heeft.
 Zorgverzekeraars: medische zorg
Medische zorg, zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg, wordt geregeld in de
zorgverzekering.
 Rijksoverheid: langdurige zorg
De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Daarmee wordt de zwaardere
zorg voor ouderen en gehandicapten in instellingen bedoeld. Die zorg blijft vergoed uit de AWBZ.
Cliënten gaan wel een hogere eigen bijdrage betalen.
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekostenawbz/ontwikkelingen-in-de-awbz
Over enige maanden zal de gemeente Overbetuwe meer informatie verstrekken. Houd daarbij het
‘Betuwenieuws’ in de gaten. Informatie zal ook gegeven worden op de websites van:
Wijkplatform Elst Noord: http://www.wpnelst.nl/
Wijkplatform Elst Oost: http://www.wpelstoost.nl/
Wijkplatform Elst Zuid: http://www.wijkplatformelstzuid.nl/

