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Excuses voor de vertraging...
De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat de maart/april editie van de 
nieuwsbrief niet is verschenen. Het samenstellen van de nieuwsbrief is 
mensenwerk – en door drukte is het erbij ingeschoten om voor die maanden een 
nieuwsbrief samen te stellen. Bovendien had ik gehoopt dat er een regeerakkoord 
geweest zou zijn, waaraan aandacht besteed had kunnen worden. Echter, de Haagse 
politici willen er maar niet uitkomen met z'n allen en is er nog lang geen 
regeerakkoord waarop hier gereflecteerd kan worden.
Desalniettemin hebben we voor nu een mooie nieuwsbrief samengesteld. Ik wens u 
allen veel leesplezier toe!

Jan Breur

BIJEENKOMST AAN DE DUIVENWAL
Zaterdag 10 juni vond de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO' plaats in 
Activiteitencentrum Duivenwal. De bijeenkomst is georganiseerd door Yolande de 
Meer, in samenwerking met de SP. Het doel van de middag was om ervaringen uit te
wisselen over de WMO in Veenendaal. En dat gebeurde volop!

Lees hier de verslagen:
• Nieuwsbericht: WMO: U bent niet alleen

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/06/wmo-u-bent-niet-alleen
• Blog Baukje Hiemstra: Waag het eens om nee te zeggen

https://veenendaal.sp.nl/blog/alle/baukje-hiemstra/2017/06/leuze-cxxi
• Blog Toke van de Rovaart: Drukke dag voor de SP

https://veenendaal.sp.nl/blog/alle/toke-van-de-rovaart/2017/06/10-juni-2017-drukke-dag-voor-de-sp

EIGEN BIJDRAGE: COLLEGE HOUDT STAPELING
Het College van Burgemeester en Wethouders is niet bereid iets te doen aan de 
stapeling van Eigen Bijdragen in de WMO. Dit lieten zij per memo weten aan de 
gemeenteraad - die eerder per motie verzocht had om actie hieromtrent. Donderdag
8 juni werd over dit memo gediscussieerd in de Raadscommissie. De SP kan zich 
niet vinden in de drie redenen die het College gaf om niets te doen aan de 
stapeling.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/06/eigen-bijdrage-college-houdt-stapeling
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SOCIAAL DOMEIN: GELD GOED BESTEED (...?)
De gemeenteraad sprak op 22 mei over een voorstel om te investeren in 'bijzon-
dere projecten' in het Sociale Domein. Echter, de helft van de voorgestelde 
projecten was helemaal niet 'bijzonder':'Verbetering van de effectmonitoring', 
'nazorg, handhaving en controle', 'lokale vertaling van de transformatieagenda 
jeugd'. Wat de SP en anderen betreft, hoort dit dagelijkse kost voor de gemeente
te zijn; het hoort niet te worden aangemerkt als een 'bijzonder project'!

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/05/sociaal-domein-geld-goed-besteed

DAG VAN DE VERPLEGING; 2017
Op 12 mei 1820 werd Florence Nightingale geboren. Ze werd een voorvechtster van 
vrouwenrechten, maar staat bovenal bekend als grondlegger van de moderne 
verpleegkunde. Daarom wordt ieder jaar op haar geboortedag de 'Dag van de 
Verpleging' gevierd.
Ook SP-afdeling Veenendaal viert deze dag. Dit, door bloemen uit te delen aan 
mensen die in de zorg werken. Dit jaar op maarliefst drie locaties: 'de 
Engelenburgh', 'de Meent' en 't Boveneind'.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/05/dag-van-de-verpleging-2017

ADVIESRADEN ONTEVREDEN OVER VISIE SOCIAAL DOMEIN
Het Wmo-forum en de Cliëntenraad Werk en Inkomen zijn niet tevreden over de 
visie van het college van b. en w. op het sociale domein. Beide adviesraden 
adviseren ,,een actievere houding van de gemeente dan in de visie tot 
uitdrukking komt. ´Doordacht voorwaarts´ klinkt tamelijk voorzichtig en 
terughoudend. De adviesraden hebben zorg voor de kwetsbare burgers in het 
sociale domein. Hierbij past wat hen betreft een actievere rol voor de 
gemeente", aldus Cees van Hal (forum) en A. van de Staaij (cliëntenraad).

http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/adviesraden-ontevreden-over-visie-sociale-domein-249399

MILJOENENOVERSCHOT OP ZORG
Na het overschot van 3,5 miljoen euro in 2015 wordt nu over 2016 een nog groter 
bedrag overgehouden: 4 miljoen euro netto. Op de Wmo wordt 4,2 miljoen euro 
overgehouden, op het jeugdbudget wordt enig verlies geleden. Voor dit jaar wordt
rekening gehouden met een overschot op het totale sociale domein van 1,1 miljoen
euro en in 2018 naar verwachting 0,9 miljoen euro. ,,Het overschot gaat echter 
niet naar de bestemmingsreserve sociaal domein in de voorstellen", zegt Cees van
Hal, voorzitter van het Wmo-forum.
Volgens verwachting is er in 2019 en 2020 geen overschot, maar ook geen 
substantieel tekort. Al met al houdt Veenendaal op het zorgbudget in vier jaar 
tijd ongeveer tien miljoen euro over.

http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/miljoenenoverschot-op-zorg-244293

OOK KWALITEITSKADER VOOR THUISZORG IN DE MAAK
Naast het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt er ook een kwaliteitskader voor
de thuiszorg gemaakt. Dit blijkt uit een Twitterspreekuur dat onlangs werd 
gehouden door experts van het Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ).

https://www.nursing.nl/verzorgenden/nieuws/2017/5/ook-kwaliteitskader-voor-thuiszorg-in-de-maak/


