Zorg voor mensen zonder zorg
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In 2009 zijn er (weer) bezuinigingen
doorgevoerd in de AWBZ. Dat is de
wet die regelt dat mensen met een
beperking hulp kunnen krijgen en gebruik kunnen maken van voorzieningen. Deze laatste bezuiniging leidt
ertoe dat mensen die een lichte beperking hebben geen begeleiding
meer kunnen krijgen. Daarnaast vervalt alle begeleiding die gericht is op
maatschappelijke participatie (bijv.
dagopvang of zorgboerderij). Natuurlijk is dit een hele rare maatregel als
je bedenkt dat alle beleid erop gericht
is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een ‘ouderwets’ bejaardenhuis bestaat er in Eersel niet eens meer. De landelijke

overheid vindt niet dat gemeenten de
zorg één op één over moeten nemen.
Ze hebben aan MEE de opdracht gegeven om samen met de getroffen
mensen te zoeken naar oplossingen
in hun eigen kring of in bestaande
voorzieningen in de gemeente.
Wij –PvdA-GroenLinks- vinden het
daarom heel belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn in onze
gemeente en dat die ook beschikbaar
zijn voor deze groep. Daarvoor is het
natuurlijk belangrijk dat we een goed
beeld hebben van de behoefte die er
nu ontstaan is (of die er misschien al
was).
Het CIZ (die de indicaties moet stellen) had van tevoren berekend dat 70
mensen door deze bezuiniging hun
begeleiding zouden gaan verliezen.
Op verschillende manieren is er door
de gemeente een oproep gedaan aan
mensen om zich te melden en ook
MEE heeft hierover al eens een artikel geplaatst.
Nu heeft de wethouder ons (de gemeenteraad) kort geleden laten weten dat zich slechts 3 inwoners gemeld hebben!
Hoe kan dat nou?
Wij vragen ons af hoe dat kan. Je zou
natuurlijk kunnen denken dat er dus
gewoon geen probleem is en mensen
de hulp die ze hadden of de opvang

waar ze naartoe gingen kennelijk best
kunnen missen. Maar wij weten (ook
uit eigen ervaring) dat er een groep
ouderen is die niet meer naar de
dagopvang kunnen (zoals bijv. in de
Koperwiek). Er is ook een groep ouders waarvan het kind en het gezin
minder ondersteuning krijgt. En er is
een groep volwassenen die op grond
van (lichte) psychiatrische problematiek niet meer naar dagopvang kan
gaan. Ongetwijfeld zijn er meer groepen. Waarom meldt bijna niemand
zich dan? Daarvoor zijn een aantal
verklaringen gegeven door de wethouder: (1)Mensen hebben het zelf
opgelost of berusten in de situatie.
(2)Mensen hebben bezwaar gemaakt
en wachten dat eerst af voordat ze
zich melden. (3)Men realiseerde zich
tot nog toe niet wat de gevolgen zijn.
(4)Er is een achterstand in de
(her)indicatiestelling.
Wij willen er toch nog enkele aan
toevoegen: (5)De geplaatste artikelen
richten zich vooral op mensen die
met CIZ te maken hebben, waardoor
ouders van kinderen met een beperking zich niet aangesproken voelen.
(6)De mensen die bellen met MEE en
denken dat MEE niets voor ze kan
doen worden niet geregistreerd. Alleen degenen die zich echt aanmelden voor ondersteuning worden geregistreerd. (7)Er zijn nog mensen die
niet weten dat ze zich bij MEE of het
lokaal loket kunnen melden.

Wat nu?
Wij hebben de wethouder gevraagd
om de concrete aantallen mensen die
nu bijvoorbeeld niet meer naar de
dagopvang kunnen. Dat moet onder
andere bij de RSZK makkelijk na te
gaan zijn. Ook van Bureau Jeugdzorg
willen wij die cijfers weten.
Daarnaast blijft het belangrijk dat
mensen zich melden bij het lokaal
loket van de gemeente of bij MEE
(040-2140404). Wij roepen vervolgens de wethouder op om álle knelpunten te laten registreren.
PvdA-GroenLinks maakt zich zorgen
om de mensen zonder zorg.
Wilt u graag rechtstreeks naar ons
reageren dan kan dat altijd:
Tamara Maas
gemeenteraadslid PvdA-GroenLinks
0497-519180
tamara.maas@pvda-groenlinks.nl

