ZORG, JEUGD EN WERK IN ONZE GEMEENTE
Nieuwe taken voor gemeente
Ons dagelijks leven bestaat uit school, werk,
kinderen opvoeden, zorgen voor familie en
kennissen, sporten, leuke dingen doen. De
meeste mensen redden zich prima. En anderen hebben er hulp bij nodig. Soms meer,
soms minder. Bijvoorbeeld als opvoeden te
zwaar wordt. Of als u een dagje ouder wordt,
te maken hebt met een chronische ziekte of
een beperking, als u uw baan verliest of schulden hebt. Een deel van de hulp wordt nu nog
geregeld door ministeries of provincies: jeugdzorg, dagbesteding, individuele begeleiding,
kortdurend verblijf en beschermd wonen. In
januari 2015 krijgt de gemeente te maken met
nieuwe wetten: de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ontwikkeling
(Wmo) 2015. De gemeente neemt dan een
groot deel van de taken over van de rijksoverheid en de provincie.
Wat betekenen de veranderingen voor u?
Wat er precies verandert, wordt dit najaar
duidelijk. Als u nu al hulp krijgt, neemt de gemeente op tijd contact met u op. In ieder geval
voordat uw indicatie aﬂoopt. De gemeente is

samen met heel veel organisaties aan het werk
om alles goed en op tijd te regelen.
Nu nog geen hulp nodig?
Gelukkig maar. Maar dat kan veranderen, bijvoorbeeld als u een dagje ouder wordt. Denk
bijvoorbeeld goed na over een aanvullende
zorgverzekering. Bekijk of uw huis ook geschikt
blijft als u minder goed ter been wordt. Denk
op tijd aan verhuizing naar een ander soort
woning, of kies goede oplossingen als u misschien toch al gaat verbouwen. Maar vooral:
help elkaar.
Nog niet alle veranderingen zijn duidelijk, maar
wat we weten, willen we graag met u delen.
We doen dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld via persoonlijke brieven, informatiebijeenkomsten en de gemeentelijke websites.
Op de websites vindt u uitgebreide informatie
over de aankomende veranderingen en kunt u
zoeken door veelgestelde vragen. Ook besteden we elke week op onze gemeentepagina’s
aandacht aan de veranderingen op het gebied
van Zorg, Jeugd en Werk, meestal aan de hand
van een voorbeeld. Deze week: Zorg.

UIT DE PRAKTIJK:
VICTOR EN DE PGB

ZORG
WAT GAAT ER VERANDEREN?
l De gemeente wordt geheel verantwoordelijk
voor de ondersteuning en begeleiding van
mensen met een beperking die zelfstandig
wonen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
l De gemeente is vanaf 2015 aanspreekpunt
voor zorg en ondersteuning (begeleiding,
tijdelijk verblijf).
l De toegang is (of blijft) geregeld via het gemeenteloket.
l Maatwerk, welke voorziening past bij u, is
leidend. Waarbij algemene en collectieve
voorzieningen voorrang hebben op individuele voorzieningen.
l De Wmo gaat uit van uw behoeften en uw eigen mogelijkheden. Ook de hulp van familie,
vrienden buren en bekenden wordt hierbij
betrokken.
l Zo zorgen we er samen voor dat iedereen
kan blijven meedoen.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
l Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
Een uitgebreidere opsomming vindt u op de
website van uw gemeente.

Victor (43, ICT-er) heeft een dwarslaesie en zit in
een rolstoel. Hij heeft een geldige AWBZ-indicatie
tot 1 februari 2015 voor begeleiding. Dit is onder
andere om tijdig naar zijn werk te kunnen gaan
en voor het mee kunnen doen aan sociale activiteiten. Victor heeft hiervoor een persoonsgebonden budget (Pgb).
Vanaf 1 januari 2015
De gemeente wordt (ﬁnancieel) verantwoordelijk voor zijn begeleiding. Voor Victor geldt het
overgangsrecht tot 1 februari 2015 (einddatum
AWBZ-indicatie). Tot die tijd behoudt Victor zijn
recht op begeleiding en op zijn Pgb. Als Victor
een contract heeft met zijn zorgverlener(s) verandert er, totdat de gemeente en Victor nieuwe
afspraken hebben gemaakt, niets aan zijn begeleiding.
Wat wel verandert is dat het Pgb onder het
trekkingsrecht komt te vallen. Dit betekent dat
Victor zijn Pgb behoudt en dat hij nog steeds zelf
zijn zorgverlener(s) kan kiezen, maar het geld
niet meer op zijn eigen rekening krijgt gestort.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat zijn Pgb
beheren en voert de betalingen aan de zorgverlener(s) uit.
Vanaf 1 januari 2016
Zijn oude rechten vervallen op 1 februari 2015.
De gemeente neemt contact op met Victor om
nieuwe afspraken te maken. De Wmo-consulent
zal op een zorgvuldige wijze samen met Victor
bekijken wat hij zelf nog kan regelen, wat zijn sociaal netwerk voor hem kan doen en waar extra
ondersteuning bij nodig is.
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