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RAPPORT: VERMINDERING HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
Er is geen maatwerk geleverd bij de herindicaties op de Huishoudelijke Ondersteuning die eerder 
dit jaar hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een rapport van de SP dat op vrijdag 11 juli is 
aangeboden aan Wethouder Overduin, op het gemeentehuis van Veenendaal.

Lees het volledige artikel op: 
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/07/rapport-vermindering-huishoudelijke-ondersteuning

Lees het rapport op:
http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.sp.nl/files/attachments/003_huish_onderst.pdf

HAZELAAR (OPELLA): “TIJD VOOR EEN GOED GESPREK”
“Het is hoog tijd voor een goed gesprek”, zegt Kars Hazelaar, voorzitter van de raad van bestuur 
van zorgaanbieder Opella. In de gemeenten waar Opella werkt (behalve in Veenendaal ook in Ede, 
Renkum, Renswoude, Rhenen en Wageningen) is met de gemeentebesturen beleid en aanpak 
ontwikkeld voor de hulp bij het huishouden (HH1) in 2015 en 2016. Er is een gezamenlijke aanpak 
voor de bezuinigingsperiode afgesproken. In Veenendaal niet. 

“In de hele gezondheidszorg is te veel uitgegeven, de samenleving kan het niet meer opbrengen, 
dat vind ik ook”, aldus Hazelaar. ,,=”De kern is: wat wil je hebben en hoe ga je de hele transitie 
doen. Maak het zo eenvoudig mogelijk, omwille van de klanten en medewerkers. Het 
ondersteunen van mensen in de thuissituatie is een taak van de gemeente. Wij vinden: laat de 
pakketten los en ga samen met de gemeente praten over wat nodig is. In veel gevallen kunnen 
mensen wel met minder toe, maar let op dat er geen ongelukken gebeuren.” Het gaat om overleg 
binnen het budget, zorgen dat je maatwerk levert. Zorgaanbieders zien de ontwikkeling in 
Veenendaal met zorg tegemoet.

Lees het volledige artikel op:
http://www.veenendaalsekrant.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LN_TEXT_VIEW&doc_id=3129604&pageid=8639&naam=%27Hoog-tijd-
voor-goed-gesprek%27--#.U85O0_l_tVI

SCHRIFTELIJKE VRAGEN CHRISTENUNIE EN SP
ChristenUnie-raadslid Arjan Koerts heeft mede namens de SP schriftelijke vragen gesteld over de 
ontslagen die vallen in de huishoudelijke ondersteuning. ChristenUnie en SP willen ondermeer 
weten of het College zorgvuldig gehandeld meent te hebben, en of continuïteit van zorg geboden 
kan worden. Ook willen de partijen weten of het College zich verantwoordelijk voelt voor de 
werkgelegenheid. 

Lees het volledige artikel op:
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/07/schriftelijke-vragen-christenunie-en-sp-over-werkgelegenheid-huishoudelijke
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SP ACTIEF IN HET CENTRUM VANWEGE HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
De lichtere huishoudelijke ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt 
niet langer door de gemeente geboden - liet het College van Burgemeester en Wethouders de 
afgelopen week per brief weten aan zorgbehoevende Veenendalers. In plaats daarvan kan men 
het voor €15,- per uur inkopen via Veens.
Dit was voor de SP reden om met het stellingenbord in het winkelgebied van Veenendaal te gaan 
staan op 5 juli.
Behalve voor de maatregel van het College op de Huishoudelijke ondersteuning, vroeg de SP ook 
aandacht voor een maatregel van het Kabinet. Deze wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen in 
Nederland sluiten; de daar wonende ouderen zouden dan verplicht moeten verhuizen. De SP is 
het daar niet mee eens, envoert hiertegen een handtekeningenactie. 

Lees het volledige artikel op:
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/07/sp-actief-in-het-centrum-vanwege-huishoudelijke-ondersteuning

Massaal banenverlies in thuiszorg
Abvakabo FNV verwacht dat ongeveer 100.000 thuiszorgers hun baan verliezen als gevolg van de 
nieuwe wet. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA) 
verwacht dat tot eind 2015 zo’n 16.000 voltijdbanen in de zorg verdwijnen. Het gaat daarbij om 
banen in de hele zorgsector, maar het zwaartepunt ligt volgens hem wel in de huishoudelijke hulp. 

Lees het volledige artikel op:
http://www.nrc.nl/carriere/2014/07/07/massaal-banenverlies-in-thuiszorg-en-kinderopvang/

FNV start petitie tegen zorgbesluit
Vakbond FNV is een petitie gestart tegen het besluit de zorgtaken vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) per 1 januari over te hevelen naar gemeenten. Volgens voorzitter Ton Heerts 
is het beter als de decentralisatie wordt uitgesteld. Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer. 

Lees het volledige artikel op:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22820739/__Petitie_tegen_zorgbesluit__.html

TEKEN DE PETITIE OP:
http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/red-de-zorg/

DEEL DE KENNIS!
Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's, zodat zij hem 
ook kunnen lezen. Heeft u deze nieuwsbrief via een collega 
ontvangen? U kunt zich ook zelf aanmelden via 
veenendaal@sp.nl
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Bijlage: Raadsprogramma
Op woensdag 21 mei heeft de gemeenteraad van Veenendaal het raadsprogramma 2014-
2018 vastgesteld. Hierin ligt de basis voor het beleid van de komende vier jaar. 
Het document draagt de titel:

“De kracht van Veenendaal”
en is geschreven door de partijen (op volgorde van grootte): SGP, D66, VVD, CDA 
en ProVeenendaal. Veel concrete beleidsvoorstellen bevat het programma niet; de 
partijen streven een “open bestuurscultuur” na, waarin beleid tot stand zou 
moeten komen door een samenspraak tussen verschillende partijen en de samen-
leving.

Het inhoudsarme karakter bood de overige partijen volop ruimte om aanvullingen 
te doen. SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie hebben hiervan gebruik gemaakt. 
Sommige van de voorstellen werden gesteund door een meerderheid – en zijn dus 
opgenomen in het raadsprogramma...

In deze bijlage de integrale tekst uit het raadsprogramma met betrekking tot 
zorg, plus een overzicht van de ingediende wijzigingsvoorstellen.

Uit: “De Kracht van Veenendaal”
Zorgparagraaf (Thema: Sociale leefomgeving)

Algemeen
Met name in het sociaal domein staat het welzijn en welbevinden van onze inwoners centraal. 
Dat geldt zeker voor de kwetsbare burgers, zij die op een of andere wijze zorg nodig hebben. 
Wij gaan voor een verantwoorde invoering van de decentralisaties per 1 januari 2015. De 
ervaringen met de recente bestuurlijke aanbesteding van het welzijnswerk worden 
meegenomen ten behoeve van een goede uitvoering van de decentralisaties. Heldere en 
proactieve communicatie over de veranderingen draagt daaraan bij. Sturing en regievoering 
vindt plaats op effecten. De decentralisatieopgaven worden samen met instellingen en 
professionals uitgevoerd, waarbij ieders kracht zo optimaal mogelijk ingezet wordt. De 
vastgestelde beleidskaders zijn daarbij richtinggevend. Zowel voor wat betreft de uitvoering 
van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo als de Participatiewet geldt het principe van één gezin, één 
plan, één regisseur. De inwoners kunnen zelf de regie voeren over de ondersteuning die zij van 
de gemeente ontvangen.
Het algemeen uitgangspunt is dat de inwoners de vrijheid hebben om te kiezen voor (een 
aanbieder van) zorg en ondersteuning die aansluit bij de zorginhoudelijke, godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en culturele identiteit en wensen. De inwoners kunnen ervoor kiezen om 
de zorg en ondersteuning zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget, mits zij aan de 
gemeentelijke randvoorwaarden die gelden voor het verantwoord inzetten van dit budget 
voldoen.

Model Veenendaal
Model Veenendaal geeft richting aan de veranderingen in het sociaal domein. Dit model is 
vastgesteld door de gemeenteraad in december 2012. Het geeft vorm aan de vernieuwing van 
de ondersteuning van de inwoners met als kenmerken: klantgericht, laagdrempelig, effectief 
en financieel beheersbaar. Model Veenendaal is het vertrekpunt, waarbij het van belang is te 



blijven evalueren en open te staan voor aanpassingen van het model waar nodig. Het is van 
groot belang dat kwetsbare groepen in beeld blijven en inwoners niet tussen de wal en het 
schip vallen.
Model Veenendaal gaat uit van wederkerigheid. Enerzijds is het de vraag welke bijdrage de 
inwoners aan Veenendaal in het algemeen en in het bijzonder aan elkaar kunnen leveren. 
Anderzijds is de gemeente er als vangnet voor mensen die er noch op eigen kracht, noch met 
hulp van anderen uitkomen.
Wij realiseren ons dat het noodzakelijk is dat inwoners, instellingen en ook de gemeente 
anders moeten gaan denken en handelen. Voor de gemeente verandert de rol van zorgen voor 
naar zorgen dat. Inwoners worden primair zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de 
ondersteuningsvraag, moeten bereid zijn elkaar te helpen en de weg weten naar de 
professionele ondersteuning. 
Van algemene maatschappelijke organisaties, kerken, sportverenigingen en anderen uit de 
Veenendaalse gemeenschap zien wij graag dat zij actief bijdragen aan de participatie van 
inwoners en signaleren wanneer professionele ondersteuning nodig is. De gemeente ziet en 
erkent de belangrijke plek van vrijwilligers in de samenleving. Vrijwilligers worden waar 
mogelijk gefaciliteerd en krijgen de ondersteuning en waardering die zij verdienen. In 
tegenstelling tot vrijwilligers hebben mantelzorgers vaak een niet vrijwillig gekozen zorgende 
rol. Het is van belang ook hen de nodige steun en waardering te geven.

Wijkgericht werken
We gaan de zorg zo dicht mogelijk bij de burger organiseren, dus in de wijk of de buurt. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wijkteams. In deze teams werken professionals integraal 
samen en maken zij afspraken over de benodigde hulp en ondersteuning aan individuele 
inwoners en/of gezinnen. Van de wijkteams wordt verwacht dat zij ook de partijen die actief 
zijn op het gebied van verpleging en verzorging daarbij betrekken. 
In de wijk wordt efficiënt gewerkt en wordt dubbel werk voorkomen. 

Jeugdwet, Wmo en Participatiewet
De invoering en uitvoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet vragen het 
nodige van de gemeente. In de afgelopen periode is veel in gang gezet. Wij zetten in op 
maatwerk voor de zorgvrager en maken graag gebruik van de kennis en expertise vanuit het 
veld. De menselijke maat is de schaal waarop zorg en ondersteuning bij voorkeur worden 
geboden.
Drie zaken zijn met betrekking tot de zorg en de ondersteuning van de zorgbehoevende cliënt 
van bijzonder belang: de kwaliteit, de organisatorische uitvoering en de financiële beheersing. 
Om het sociaal domein goed en structureel op orde te hebben, moeten deze drie zaken 
succesvol zijn.
De gemeente voert de regie op het totaal resultaat, de zorgvrager voert de regie op de zorg en 
de ondersteuning die hij van de gemeente ontvangt.
Hoewel deel uitmakend van het sociaal domein en zonder af te doen aan de integraliteit, zijn 
de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet als drie afzonderlijke domeinen te beschouwen. 
Binnen elk domein krijgen in het bijzonder de uitvoering van de specifieke zorg en 
ondersteuning vorm, naast de organisatorische en financiële inrichting. Om de integraliteit, 
organisatorisch en financieel, te monitoren en om daarop te kunnen sturen, wordt een 
overkoepelende, integrale control ingericht.
Voor zover regionale samenwerking noodzakelijk is, gaan wij uit van het principe ‘lokaal wat 
kan en regionaal wat nodig is’.
Al eerder is afgesproken dat de gemeente de uitvoering van de decentralisaties en het 
verlenen van zorg zonder gemeentelijke aanvulling financiert uit de middelen die we daartoe 
van het Rijk ontvangen. Deze afspraak blijft het uitgangspunt. Het voortdurend monitoren van 
de uitgaven is noodzakelijk om bij de uitvoering van de nieuwe taken binnen de financiële 
kaders te kunnen blijven.

Raadsprogramma: “De Kracht van Veenendaal”
Verloop, Kundic, Hollander, Overduin, Beek

Veenendaal; 2014
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Bijlage: Raadsprogramma

INGEDIENDE WIJZIGINGSVOORSTELLEN
Voor het eerst in acht jaar lag het raadsprogramma weer ter vaststelling voor 
aan de hele gemeenteraad en niet slechts aan de coalitiepartijen. Dit hield ook 
in, dat er amendementen (wijzigingsvoorstellen) konden worden ingediend - zodat 
er aanpassingen mogelijk zijn.
Was de SP acht jaar geleden nog de enige (en eerste) partij die 
wijzigingsvoorstellen indiende; nu waagden meerdere partijen zich hieraan.

Een flinke lijst met wijzigingsvoorstellen is ingediend:

•PvdA stelde voor om de naam van het raadsprogramma te wijzigen, omdat de partij vond dat er geen 
sprake was van een raadsprogramma.Voorstel afgewezen zonder steun van andere partijen.
•GroenLinks en SP stelden voor om de gemeente aan de millenniumdoelen te houden waaraan zij zich in 
het verleden had gecommitteerd. Voorstel afgewezen met alleen steun van Lokaal Veenendaal
•GroenLinks en SP stelden voor om verhoging van de OZB eerder in de financiële beslisboom te plaatsen, 
en niet pas toe te passen wanneer "de Hunnen voor de deur staan". Voorstel afgewezen met alleen steun 
van PvdA.
•GroenLinks en SP stelden voor om ernaar te streven evenveel duurzame energie in Veenendaal op te 
wekken als dat er verbruikt wordt. Voorstel aangenomen met alleen SGP, VVD en ProVeenendaal tegen.
•GroenLinks en SP stelden voor om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het economische 
beleid.Voorstel aangenomen, unaniem.
•ChristenUnie stelde voor om het huidige niveau van minimabeleid te waarborgen. Voorstel 
aangenomenmet alleen de VVD tegen.
•ChristenUnie stelde voor om een tijdspad te koppelen aan het ondergronds brengen van de 
hoogspanningslijnen. Voorstel aangenomen, unaniem.
•SP en GroenLinks stelden voor om extra geld te reserveren voor de drie decentralisaties in het sociale 
domein. Voorstel afgewezen met alleen steun van PvdA.
•SP en Groenlinks stelden voor om de 'vrije markt' niet het laatste woord te geven in de woningbouw; omdat 
deze aantoonbaar gefaald heeft. Voorstel afgewezen met alleen steun van de PvdA.
•SP en GroenLinks stelden voor om van het maximum 30% sociale huur een minimum 30% sociale huur en 
-koop te maken. Voorstel afgewezen ondanks steun van ChristenUnie en PvdA.
•SP en GroenLinks stelden voor om te onderzoeken of het mogelijk was kinderen uit lage 
inkomensgezinnen gratis deel te laten nemen aan sport en/of cultuur, wanneer een ouder/opvoeder 
vrijwilligerswerk bij desbetreffende vereniging zou doen als tegenprestatie. Voorstel afgewezenondanks 
steun van ChristenUnie en PvdA.
•SP en GroenLinks stelden voor om in de betekenis van 'maatwerk' Model Veenendaal uitdrukkelijk niet te 
verengen tot 'scherp aan de poort', en te benadrukken dat niemand buiten de boot valt.Voorstel 
afgewezen ondanks steun van Lokaal Veenendaal en PvdA.
•SP en GroenLinks stelden voor om de gemeente bij het aantrekken van werkgelegenheid zich te laten 
richten op banen voor mensen met een lager- of middelbaar opleidingsniveau. Voorstel aangenomen, 
unaniem.

STEMMING OVER HET RAADSPROGRAMMA
Nadat er gestemd is over de diverse wijzigingsvoorstellen, werd het definitieve 
raadsprogramma in stemming gebracht. Dit leidde tot de volgende uitslag:

Voor: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, ProVeenendaal, GroenLinks
Tegen: SP, Lokaal Veenendaal, PvdA
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