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BEGROTINGSTEKORT SOCIAAL DOMEIN
De financiële prognose van de gemeente Veenendaal laat voor de komende jaren een 
structureel tekort van € 5 miljoen euro zien voor de uitvoering van de taken binnen het 
sociaal domein. Veenendaal wordt, net als veel gemeenten in Nederland, geconfronteerd met 
een overschrijding van het budget sociaal domein. Na de nu al door het college voorgestelde 
maatregelen, blijft er een begrotingstekort van € 3 miljoen in 2019 aflopend tot € 110.000,- in 
2021. In 2022 is de begroting in evenwicht.
De voorgestelde verlaging van de kosten in het sociaal domein heeft gevolgen voor de 
voorzieningen in de jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de uitvoering 
van de participatiewetgeving.

Mensen die op zorg zijn aangewezen, maken zich grote zorgen - met name over de 
voorgenomen tariefstijging in de schoonmaakhulp van 50%. Vier van hen spraken donderdag 
11 oktober de gemeenteraad toe om hen te waarschuwen voor de kwalijke gevolgen van deze 
plannen.
Op 30 oktober zal de raadscommissie spreken over de begroting. De gemeenteraad neemt op 
8 november een besluit...

MEER HIEROVER
• Nieuwsbericht: Begroting: Slecht nieuws – structureel tekort 

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2018/09/begroting-slecht-nieuws
• Nieuwsbericht: Veel zorgen over de WMO – Veenendaal Spreekt 

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2018/10/veel-zorgen-om-de-wmo

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2018/09/begroting-slecht-nieuws
https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2018/10/veel-zorgen-om-de-wmo


REFORMATORISCH DAGBLAD:

OVERHEID INVESTEERT TE WEINIG IN THUISZORG
Cliënten die thuis zorg nodig hebben, lopen nogal eens tegen de beperkte mogelijkheden aan. De 
zorgaanbieder die de voorkeur heeft van de cliënt heeft niet voldoende personeel, krijgt niet 
voldoende budget van de zorgverzekeraar om de zorg te kunnen leveren of heeft niet alle benodigde 
specialismen in huis. Soms is het vervolgens een hele zoektocht om de juiste zorgaanbieder te vinden. 
En soms wordt deze niet gevonden en moet de cliënt, die eigenlijk thuis zou kunnen blijven wonen met
zorgondersteuning, toch naar het verpleeghuis.
Zonder extra middelen voor de thuiszorg zullen deze situaties zich meer en meer gaan voordoen. We 
zien ook met regelmaat thuiszorgorganisaties die het financieel niet redden, waardoor de druk op 
andere zorgorganisaties nog groter wordt.

Lees hier het volledige artikel: 
https://www.rd.nl/opinie/overheid-investeert-te-weinig-in-thuiszorg-1.1519538

ALGEMEEN DAGBLAD:

KABINET TREKT DE TEUGELS AAN IN DE THUISZORG
Nieuwkomers in de thuiszorgwereld kunnen straks alleen nog verleende zorg declareren via een 
registratiecode als ze voldoen aan een set kwaliteitseisen en zich aanmelden. Het kabinet gaat nieuwe 
thuiszorgaanbieders aan de leiband leggen, blijkt uit een voorstel van minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid).
Hij gaat hierover in gesprek met in gesprek met de zorgverzekeraars en uitvoerders van de langdurige 
zorg. Zo moet een einde komen aan de huidige situatie waarin nieuwe (en soms malafide) 
zorgaanbieders niet altijd op tijd in beeld zijn bij overheden en toezichthouders.

Lees hier het volledige artikel:
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-trekt-teugels-aan-in-de-thuiszorg~a89bad17/

SP.nl:

ZORGKOSTEN EERLIJK VERDELEN EN EIGEN RISICO AANPAKKEN
In Nederland zijn de zorgkosten ongelijk verdeeld. Hoge inkomens worden ontzien en midden- en lage 
inkomens betalen naar verhouding veel meer. Daarom stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink voor om ook 
hoge inkomens naar verhouding te laten bijdragen aan de zorgkosten. Zodat de breedste schouders 
ook de zwaarste lasten dragen. Met het geld dat hierdoor vrijkomt kan het  eigen risico met 195 euro 
worden verlaagd. Een mooie stap richting het afschaffen van deze boete op ziek zijn. In Nederland zijn 
de zorgkosten ongelijk verdeeld. Hoge inkomens worden ontzien en midden- en lage inkomens betalen
naar verhouding veel meer. Daarom stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink voor om ook hoge inkomens 
naar verhouding te laten bijdragen aan de zorgkosten. Zodat de breedste schouders ook de zwaarste 
lasten dragen. Met het geld dat hierdoor vrijkomt kan het  eigen risico met 195 euro worden verlaagd. 
Een mooie stap richting het afschaffen van deze boete op ziek zijn.

Lees hier het volledige artikel:
https://www.sp.nl/nieuws/2018/10/zorgkosten-eerlijk-verdelen-en-eigen-risico-aanpakken

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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