
Op 1 januari 2015 is de overdracht naar de gemeenten 
van drie grote overheidstaken gepland. Deze taken 
worden dan in zijn geheel door de gemeenten uitgevoerd. 
Het betreft de volgende taken:

De zorg voor mensen met een arbeidsbeperking
De zorg voor thuiswonende ouderen en mensen    
      met een beperking/handicap
De jeugdzorg

GROTE VERANDERINGEN OP KOMST IN DE ZORG 

Voerendaal

Hier ligt straks dus een heel belangrijke rol voor de gemeente 
Die levert straks maatwerk en komt thuis bekijken wat u niet zelf (meer) kunt. 
Professionele wijkteams gaan een belangrijke rol spelen, zeker bij het jeugdwerk.

Belangrijke vragen voor straks zijn bijvoorbeeld:
     Kun je in het dorpshuis van Ubachsberg terecht voor zorgvragen?
     Is de dagbesteding voor de inwoners van Klimmen wel in Klimmen?
     Krijgen de mensen uit Ransdaal nog wel een rollator?
     Krijgen de WSW-ers van Voerendaal werk of bijstand?
     Wordt in Kunrade goede jeugdhulp verleend?
Bij dit alles zullen de belangen van de mensen voorop dienen te staan 

Wij als PvdA staan daar voor!
Ik zal hierna kort de nieuwe taken beschrijven. Maar heel belangrijk is natuurlijk hoe 
de gemeente dit gaat aanpakken. Op de achterzijde van deze folder noemen we de 

belangrijkste zaken.Pierre Verbraak, lijsttrekker

De Participatiewet 
De Wet werk en bijstand en de Wet op de sociale 
werkvoorziening (WSW) worden samengevoegd. Ook 
de zorg voor jong gehandicapten (Wajong) gaat over 
naar de gemeenten.
De nieuwe Participatiewet wil zo veel mogelijk 
mensen, ook die met een beperking, aan het werk 
helpen. Ingaande 1 januari 2015 zullen er geen 
nieuwe mensen meer naar de WSW kunnen. Die 
moeten dan naar de gemeente. Wajongers met 
een arbeidsvermogen krijgen dan nog 70% van het  
minimumloon. Jonggehandicapten die duurzaam geen 
arbeidsvermogen hebben behouden 75%.
De gemeente zal maatwerk gaan toepassen, 
bijvoorbeeld door de uitkering te gebruiken als 
loonkostensubsidie. 
De nieuwe WMO (2015)
Vrijwel alles uit de AWBZ gaat op 1 januari 2015 naar 
de gemeente, behalve verpleging in een inrichting.
Hulp in de huishouding stopt dan ook, behalve 
* bestaande hulp, die vervalt op 1 januari 2016
* mensen die het echt nodig hebben.
Verpleging thuis en langdurige hulp via GGZ gaan 
naar de zorgverzekering (voor begeleiding vanuit de 
GGZ wordt de gemeente dus wel verantwoordelijk) .
Nieuw uitgangspunt is het ‘maatwerkbeginsel’. 

Dit betekent dat de gemeente eerst kijkt naar de 
eigen mogelijkheden en het sociale netwerk. Het 
persoonsgebonden budget (PGB) is daarbij een 
mogelijkheid. Misbruik en kwaliteit worden bewaakt.
Nieuw is de verplichting voor gemeenten om de 
maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op de 
zorg die zorgverzekeraars leveren.
De overdracht wordt verzwaard door het al eerder 
genomen rijksbesluit om opname in een tehuis zoveel 
mogelijk te voorkomen (extramuralisering).
Nieuwe mensen met matige zorg ( zorgzwaartepaketten 
3 en 4) gaan niet meer naar een verzorgingstehuis maar 
krijgen zorg thuis. De lichtere zorg (zorgzwaartepaketten 
1 en 2) is al eerder veranderd in thuishulp. 

De Jeugdwet
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk 
voor alle zorg voor minderjarigen.  Naast opvoed-
ondersteuning zijn dat (gesloten) jeugdzorg, jeugd-
GGZ, zorg voor licht verstandelijk beperkten, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
De gemeente krijgt de taak om voor ieder kind de 
juiste zorg aan te bieden, zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving, dichtbij of juist samen met het gezin, de 
school, de vereniging en familie of vrienden.
En natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor vragen over 
alledaagse opvoedzaken.



Wilt u reageren op deze folder?
Surf naar: voerendaal.pvda.nl of stuur een e-mail naar pvda.voerendaal@gmail.com

Iedereen doet mee voor zover men kan
Iedereen krijgt een controleerbare eerlijke behan-
deling (onafhankelijk van familie, buurt en gemeente)

4. Minder bureaucratie
In plaats van bureaucratie moeten we luisteren naar 
de werkers in het veld. Kijk daarbij naar het resultaat. 
Verminder de papierwinkel, de invloed van bestuurders 
van instanties en bespaar zo ook nog eens veel geld. 
Voorkom dat we overgeleverd worden aan instellingen. 
Geen dure gebouwen, geen duur management, maar 
bedrijven of bedrijfjes waar de professional in het veld 
zijn werk kan doen, gericht op resultaat. 

5. Kleinschalige oplossingen op maat
Geen grote uitvoeringsinstanties die de zorg laten 
doen door steeds andere mensen. 
Betrek bij het oplossen van problemen ook het netwerk 
dat de cliënt heeft. Maar ben ook niet bang, als er echt 
zware hulp noodzakelijk is, om deze gericht in te zetten. 
Dat kan op den duur veel tijd en geld besparen

6. Samenwerken met andere gemeenten
We moeten voor veel zaken intensief gaan 
samenwerken met buurgemeenten. Dat geldt zeker 
als we als gemeente zelfstandig willen blijven.
Voerendaal is een kleine gemeente. Voor veel nieuwe 
taken hebben we gewoonweg de mensen niet in huis. 
Daarnaast moet zeer specialistische zorg wel op 
grotere schaal georganiseerd worden (Parkstad, Zuid 
Limburg). 

  

Zorg voor wie zorg echt nodig heeft
Een solide vangnet voor wie niet kan werken

1. Ga uit van de kracht van de mensen
Bij de hulp en ondersteuning moet de gemeente veel 
meer naast de mensen gaan staan dan dat ze allerlei 
zinloze regeltjes bedenkt. 
Want waarom iemand van rond de 60 nog elke week 
zinloze sollicitatiebrieven laten schrijven? Probeer zijn 
passies te ondersteunen! Van daaruit kan hij wellicht 
nog veel betekenen voor de maatschappij.
Kortom durf te experimenteren. Pas daarbij wel op 
voor verdringing.
2. Geen hokjesmentaliteit
De verschillende taken moeten zo veel mogelijk in 
onderlinge samenhang worden opgepakt.
Organiseer het zo bij de gemeente dat het niet 
meer in hokjes is ingedeeld. Zorg dat de gemeente 
leidinggevende mensen heeft die dit onderschrijven 
en er creatief mee kunnen omgaan. 
Vervolgens moet de gemeente de in te stellen 
wijkteams hun werk mogelijk maken.
Daarbij moeten huisarts, wijkverpleegkundige en 
onderwijzer een centrale plaats innemen. Wij vinden 
dat het per dorp georganiseerd moet worden.
3.  Gemeenschapshuizen centraal
De gemeenschapshuizen worden voor de buurt de 
plek waar je terecht kunt voor je hulpvraag en van 
waaruit de dienstverlening wordt georganiseerd.

VERTROUWEN
Het is begrijpelijk dat het vertrouwen in de overheid vermindert doordat er zekerheden verdwijnen.  

WIJ VINDEN HET ONZE EERSTE OPGAVE DAT VERTROUWEN TERUG TE WINNEN
Daarom bespreken wij deze veranderingen zo open mogelijk met u. Een eerste begin is deze folder, maar we 

willen graag met u als burger een open dialoog aangaan hoe we alles moeten organiseren als gemeente.

De PvdA kiest voor mensen: 
zekerheid, zorgvuldigheid en zorg voor hen die het nodig hebben. 

Onderschrijft u onze uitgangspunten en onze aanpak? Kies dan PvdA!

HOE WILLEN WIJ ALS PVDA DEZE DECENTRALISATIE UITVOEREN?

Dit alles moet de gemeente nu verder gaan ontwikkelen, samen met een 
heleboel betrokkenen, waaronder ook u! 

DE VOLGENDE ZAKEN VINDEN WIJ BELANGRIJK

WIJ HEBBEN DAARBIJ EEN AANTAL UITGANGSPUNTEN


