Gemeenten staan aan de vooravond van een forse operatie: drie grote taken komen met ingang
van 1 januari 2015 naar de gemeenten. De invoering van de Participatiewet, de overgang van

onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele zorg voor de jeugd. Deze
nieuwe taken samen met de huidige taken uit de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning (Wmo) en preventief jeugdbeleid maken de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan de inwoners.
Omzien naar elkaar

Het idee achter het overbrengen van de taken naar de gemeenten is dat zij dit beter kunnen regelen omdat ze dichter bij de inwoner staan. Gelukkig is Noaberschap in de gemeenten Dinkel-

land en Tubbergen nog een groot goed. Gemeente én gemeenschap zullen samen een antwoord

moeten vinden op de vraag hoe de samenleving zo georganiseerd kan worden dat mensen zoveel
mogelijk zelf, of met hulp van anderen, kunnen meedoen aan de samenleving. Wij gaan uit van
eigen kracht, maar dit betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen. Het betekent dat

we het talent en het sociale netwerk dat iedereen heeft, graag willen benutten en dat we samen
verantwoordelijk zijn en omzien naar elkaar.

Omzien naar elkaar!
Transities Jeugdzorg, Participatie & AWBZ

Hoe geven de gemeenten Dinkelland & Tubbergen invulling
aan de veranderingen in de AWBZ/WMO en de Jeugdwet?
We kijken naar wat u en/of uw gezin zelf kunnen, met eventueel
hulp van uw naaste omgeving. Daarnaast kijken we wat mogelijk
is vanuit algemene voorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een buurthuis, het openbaar vervoer, een maaltijdservice et cetera. Als laatste bekijken we of er voor u en/of uw gezin een individueel op maat gemaakt plan nodig is. Dit plan bevat
voorzieningen, die speciaal voor u en of uw gezin worden georganiseerd of worden gemaakt, zoals huishoudelijke hulp of een woningaanpassing of het laten bieden van ondersteuning in de vorm
van begeleiding. Begeleiding individueel en groep heten per 2015
maatwerkvoorzieningen. De gemeente blijft benadrukken dat er
maatwerk wordt geleverd.
Hoe gaat de gemeente om met ondersteuning in de Mantelzorg en vrijwillige inzet?
De manier waarop nu de vrijwilligersondersteuning en mantelzorgondersteuning is vormgegeven verandert. Het huidige geld in
ondersteuning wordt op een nieuwe manier ingezet. Samen met
inwoners, mantelzorgers, verenigingen en dorpen gaan we kijken
hoe we deze ondersteuning het beste kunnen inrichten. Het geld
wordt ingezet op basis van hun behoefte zodat de voorzieningen
waar ook daadwerkelijke behoefte aan zijn, blijven bestaan in de
dorpen. Misschien wil de gemeenschap in het dorp Geesteren
inzet op voorzieningen voor jongeren en de stad Ootmarsum juist
voorzieningen voor ouderen. Dat bepaalt het dorp en haar
inwoners zelf.
Wat verandert er in de hulp bij de huishouding?
De gemeente vindt het belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd
in de hulp bij het huishouden. Wel wordt deze hulp vereenvoudigd
en versoberd. Dit doen we door te werken met een basispakket.
Een basispakket bestaat uit de werkzaamheden die vallen onder
huishoudelijk werk en zich beperken tot het op orde houden van
de woon-, slaap-, en badkamer, keuken en toilet. De overige huishoudelijke werkzaamheden zoals wassen en strijken, het verzorgen van planten en dieren, het doen van boodschappen en het
schoonhouden van extra slaapkamers vallen niet onder dit basispakket. Deze werkzaamheden kunnen eventueel wel worden uitgevoerd door de zorgaanbieder, maar dan wel door u zelf betaald.
Er zijn altijd situaties die kunnen leiden tot de noodzaak tot (tijdelijke) intensieve hulp. Hierin voorziet het basispakket niet en
volstaat tijdelijk meer intensieve hulp. Voor die situaties wordt
aanvullende hulp (ook financieel) beschikbaar gesteld in de vorm
van een voorziening op maat.

Uitnodiging meepraatavond

beleidsplan ‘Omzien naar Elkaar’
Gemeenten staan aan de vooravond van een forse operatie: drie
grote taken komen met ingang van 1 januari 2015 naar de gemeenten. De invoering van de Participatiewet, de overgang van
onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele zorg voor de jeugd. Deze nieuwe taken samen met de huidige
taken uit de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en preventief jeugdbeleid maken de
gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische)
ondersteuning aan de inwoners.
Kom naar de meepraatavond
Het college van B&W van Tubbergen heeft ingestemd met een
concept beleidsplan ‘Omzien naar Elkaar’. Wilt u meepraten over
het nieuwe beleid? Heeft u vragen over het beleidsplan? Wilt u een
reactie geven op de voorgenomen plannen? Kom dan naar de
meepraatavond op donderdag 3 juli om 19.30 uur in ’t Oale Roadhoes (Grotestraat 30) in Tubbergen. U kunt op de plannen reageren voordat deze definitief worden vastgesteld. Het concept
beleidsplan kunt u vinden op www.tubbergen.nl
Meepraten? Vragen stellen?
Tijdens de meepraatavond kunt u niet alleen reageren op de
nieuwe plannen. Tevens kunt u tijdens de avond aangeven hoe u
betrokken wilt worden bij de veranderingen in de zorg. Wij zien u
graag op 3 juli om 19.30 uur bij ‘t Oale Roadhoes in Tubbergen.

Er is nog veel onzeker over de veranderingen in de zorg. Toch willen we u wel
graag goed informeren over deze veranderingen, omdat het gevolgen heeft
voor inwoners, zorgaanbieders, instellingen en de gemeente zelf.
Hieronder veel gestelde vragen.

Behoud ik mijn indicatie?
Voor het jaar 2015 geldt een overgangsrecht,
wat betekent dat uw AWBZ- en/of Jeugdzorg-indicatie in 2015 geldig blijven voor de duur van de afgegeven indicatie, maar uiterlijk
tot 1 januari 2016. Dus u houdt wel uw ondersteuning in het jaar
2015, maar met ingang van het jaar 2016 vervallen volgens de
wet alle oude rechten. Voor de hulp bij het huishouden vervalt de
huidige indicatie per 1-1-2015 en wordt vervangen door het hiernaast beschreven basispakket.
Word ik straks opnieuw geïndiceerd?
Als uw huidige indicatie AWBZ en/of Jeugdzorg langer duurt dan 1
januari 2016 dan wil de gemeente uw huidige indicatie opnieuw
beoordelen. Er zal dan ook mogelijk een gesprek met u plaatsvinden, waarin met u wordt gekeken welke oplossing het beste bij u
past voor uw vraag of probleem. We noemen het dan geen indicatie, zoals in de AWBZ, maar gaan kijken naar een voorziening op
maat. De zorgvraag wordt niet zomaar door iedereen behandeld,
maar door medewerkers met een deskundige achtergrond en altijd
samen met de cliënt. Uw indicatie voor uw hulp bij het huishouden
wordt dus vòòr 1-1-2015 bekeken op de noodzaak of er (tijdelijke)
extra intensieve hulp nodig is bovenop het basispakket.
Hoe zit het proces van vraag naar toegang naar zorg in elkaar?
Wij willen er allereerst voor zorgen dat inwoners en professionals
zoals leerkrachten, wijkagenten, huisartsen e.d. een vraag op
eigen kracht kunnen oplossen. Als blijkt dat een vraag niet zelf opgelost kan worden, kijkt de consulent samen met de inwoner hoe
de hulpvraag invulling krijgt met vrij toegankelijke en voorliggende
voorzieningen. Als deze voorzieningen niet voldoende bijdragen in
de oplossing dan kijkt de consulent samen met de inwoner en
eventueel al betrokken zorgprofessionals naar een betere voorziening en dan op maat. Consulenten hebben een zorgachtergrond en
gedegen kennis van de sociale kaart.
Het kan heel soms voorkomen dat tijdelijk de regie over de leefsituatie van een burger overgenomen moet worden, bijvoorbeeld in
het geval van verslaving, veiligheid van kinderen of omgeving of
verwaarlozing. In dat geval zullen er echter wel stevige interventies plaatsvinden die gedwongen worden opgelegd.
Moet ik straks meer gaan betalen? Aan wie?
Dat kan. Dit hangt af van uw situatie. Nadat we met u in overleg
de invulling van (jeugd-)zorg en ondersteuning hebben bepaald,
weten we of u mogelijk meer moet betalen. Of wellicht minder.

Kan ik bij de huidige organisatie blijven?
Dat kunnen we niet garanderen. Het wettelijke overgangsrecht
geeft niet aan dat u recht heeft op ondersteuning geleverd door
dezelfde zorgverlener. Wij begrijpen natuurlijk dat de meeste inwoners hun huidige zorgaanbieder willen houden. Ons streven is
dan ook dat u uw huidige zorgaanbieder houdt tenzij u dit zelf
niet wil of dat de zorgaanbieder geen zorgovereenkomst met de
gemeente wil sluiten. In het laatste geval zult u met deze zorgaanbieder de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget
samen moeten bekijken.
Waar kan ik straks terecht voor mijn
dagbesteding?
Voordat we hier antwoord op kunnen geven, is het van belang
dat we als gemeente eerst invulling geven aan bepaalde (maatwerk)voorzieningen. We zijn momenteel druk bezig met deze invulling. De gemeente hoopt rond de zomervakantie de contracten
met zorgaanbieders af te sluiten. Tegen die tijd weten we dus
meer over bij welke zorgaanbieders u terecht kunt voor onder
andere dagbesteding.
Behoud ik mijn pgb?
Krijgt u op dit moment pgb vanuit AWBZ-begeleiding? Dan geldt
voor u een overgangsjaar in 2015 en behoudt u uw recht op pgb
tot maximaal de einddatum van de indicatie in 2015 of uiterlijk 1
januari 2016.
Als de gemeente mijn hulpvraag afwijst, kan ik het dan in
een andere gemeente proberen?
Nee, u kunt geen beroep doen op de faciliteiten van andere gemeenten. De uitvoering van de Wmo is gemeentegebonden.
Welke kansen biedt de Participatiewet voor mij?
Met de participatiewet wil het kabinet bereiken dat alle mensen
met een arbeidsbeperking die kunnen werken, aan het werk gaan
(participeren). De overheid heeft daarom afspraken gemaakt met
werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen en dus
meer banen te creëren. De participatiewet biedt dus kansen voor
mensen die op zoek zijn naar werk.
Leuk die participatiewet. Maar zijn er wel
voldoende banen?
In Twente zijn er op dit moment meer werkzoekenden dan vacatures. Ondanks dat, proberen we zoveel mogelijk mensen aan het
werk te krijgen. Daarnaast hebben werkgevers en werknemers
toegezegd (met het sociaal akkoord) dat ze 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de zogenaamde garantiebanen.
Ik sta op de wachtlijst voor een sociale werkvoorziening.
Hoe lang moet ik nog wachten?
Als u nu op de wachtlijst, dan wordt u niet meer toegelaten bij de
sociale werkvoorziening. Ook bij beschut werk zijn er maar een
beperkt aantal werkplekken. Wel krijgt u voorrang bij de bemiddeling naar werk.
Heb ik in 2015 nog een Wajong uitkering?
Als u op 1 januari 2015 een Wajong uitkering heeft, behoudt u
uw recht op Wajong en blijft u bij het UWV. Wel beoordeelt het
UWV opnieuw of u mogelijkheden heeft om te werken. U hoeft
daarom geen hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente.

Op de hoogte blijven!
We realiseren ons dat u nog veel vragen heeft.
We willen u daarom zo goed mogelijk op de hoogte
houden van alle actuele ontwikkelingen over de veranderingen
in de zorg. Op onze gemeentepagina in Op en Rond de Essen
en op www.tubbergen.nl plaatsen wij regelmatig actuele
berichten.
Kijk ook eens op:
www.wmotwente.nl
www.rijksoverheid.nl

