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GEZONDHEIDSZORG

Met ruim duizend belangstellende burgers liep het storm gisteren tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente

Kerkrade over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de Rodahal.

foto Roger Dohmen

Onzekerheid over Wmo
Onder burgers heerst grote onzekerheid over de zorg- en ondersteuningstaken die gemeenten vanaf volgend jaar op hun bord
krijgen. Gemeenten communiceren daar niet of nauwelijks over.
„Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn”, stelt directeur
Jo Maas van het Huis voor de Zorg.
door Ron Langenveld

H

oe groot de behoefte
aan informatie is, blijkt
deze avond wel in Kerkrade. Het is dringen geblazen bij de Rodahal.
„Zó druk hadden we het niet verwacht”, wil wethouder Leo Jongen
wel toegeven. Want er staat hier
vanavond geen concert van Marco
Borsato of Status Quo op het programma, maar een informatiebijeenkomst van de gemeente Kerkrade over de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Wmo. Er was gerekend op een paar honderd bezoekers. De afgelopen dagen hebben
zich echter meer dan duizend Kerkradenaren aangemeld. „Dat geeft
wel aan hoe mensen hier mee be-

zig zijn”, stelt Jongen. „Burgers willen weten wat er op hen afkomt.”
Er staat dan ook nogal wat te gebeuren. Burgers die vanaf 1 januari
2015 thuis hulp of ondersteuning
nodig hebben, moeten daarvoor
aankloppen bij de gemeente. Of
het nu gaat om hulp bij het wassen
en aankleden of hulp om zelfstandig te kunnen wonen, de gemeente
bepaalt vanaf 2015 wie zorg krijgt
en hoeveel. Dat geldt niet alleen
voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische klachten of
met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Deze overheveling van zorgtaken
geldt als misschien wel de grootste
verandering in het binnenlands bestuur sinds de Tweede Wereldoorlog. En of dat op zichzelf nog niet

genoeg is, gaat de operatie ook nog
eens gepaard met fikse bezuinigingen.
Geen wonder dus dat de Kerkraadse Dina Lataster (75) zich zorgen
maakt. „Er is zoveel aan het veranderen”, zegt ze. Met haar rollator is
ze vanuit de wijk Chevremont
naar hier gekomen om te horen
wat de plannen zijn. „Ik heb al
twee uur thuishulp moeten inleveren”, zegt ze. Ze vreest dat het
straks met nog minder moet.
„Mensen zijn ook bang dat ze het
allemaal niet meer kunnen betalen”, voegt haar buurvrouw toe.
Uit de zaal klinken even later vergelijkbare geluiden. Gevolgd door forse kritiek op de gemeente en de
aanwezige zorgorganisaties. „Begrijpelijk”, laat wethouder Jongen we-

ten naar aanleiding van de soms felle reacties. „Maar als wij uit Den
Haag twee miljoen euro minder
krijgen, dan zullen wij toch wat
moeten. Daarom willen we samen
met u kijken hoe wij dat na 1 januari gaan invullen.” Niet dat Jongen
erin slaagt alle ongerustheid weg te
nemen, maar de aanwezigen krijgen vanavond in ieder geval de
kans hun ongenoegen te laten horen. En dat is meer dan de inwoners van de meeste andere gemeenten in Limburg hebben gehad.
Want met deze grote bijeenkomst
in de Rodahal is Kerkrade een absolute uitzondering. In de meeste gemeenten is amper communicatie
met de burger over de veranderingen in de Wmo en de andere zorgtaken. „En de urgentie om daar verandering in te brengen is groot”,
laat directeur Jo Maas van het Huis
voor de Zorg weten. Als vertegenwoordiger van de patiënten- en
cliëntenorganisaties in Limburg
maakt Maas zich daar behoorlijk
zorgen over. Al beseft hij ook dat
het voor gemeenten niet makkelijk
is. De Tweede en de Eerste Kamer
moeten nog over de overheveling
van de zorgtaken naar gemeenten

beslissen. En de plannen zijn de afgelopen tijd al diverse keren aangepast en bijgesteld. Gemeenten weten nog steeds niet goed waar ze
aan toe zijn, en dat maakt de communicatie met de burger moeilijk.
„Maar goede voorlichting is absoluut noodzakelijk”, stelt Maas. „Dit
kun je als gemeente niet afdoen
met één advertentie ergens in het
najaar. Nog voor de grote vakantie
moeten mensen weten waar ze aan
toe zijn.”
In Kerkrade zijn ze daar met de bijeenkomst van vanavond al een
flink eind mee op weg. „Nee, wij
weten ook nog niet precies hoe on-
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afdoen met één
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in het najaar.
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ze taken eruit gaan zien”, laat wethouder Jongen weten. Maar dat
weerhoudt de gemeente er niet
van alvast de contouren te schetsen
van de vorm die zorg en ondersteuning in Kerkrade vanaf volgend
jaar waarschijnlijk krijgen. „Deze
bijeenkomst is voor ons de kickoff, de start”, zegt Jongen over de
nieuwe Wmo, de jeugdzorg en alle
andere taken die op de gemeente
afkomen. „Dit is de richting die we
uit willen.” De komende maanden
volgen in wijken en buurthuizen
in Kerkrade meer kleinschalige bijeenkomsten. „Naarmate de spelregels vanuit Den Haag duidelijker
worden en ons gemeentelijk beleid
concreter, gaan wij op wijkniveau
met de burgers in gesprek over onze aanpak en de voorzieningen die
daarvoor nodig zijn.”
Volgens Jongen kun je daar als gemeente niet vroeg genoeg mee beginnen. „Het is natuurlijk geen leuke boodschap die we brengen. Het
moet met minder geld. Maar daar
kun je niet pas om twee voor
twaalf bij de burger mee aankomen. Die moet je daar op tijd bij
betrekken. Anders landt de boodschap zeker niet.”

