Verslag van de informatiebijeenkomst Wmo platform-kerken in Barneveld op donderdag 16
oktober 2014 in Gebouw ‘t Kerkheem te Voorthuizen
Aanwezig:
- Vertegenwoordigers van verschillende kerken Barneveld
- Vertegenwoordiging Stichting Present
- Afgevaardigden van de Wmo-raad
1. Opening
Meo Wolswinkel opent de vergadering. Hij leest een gedeelte uit Mattheus 6 en 2 Thessalonicenzen.
Naar aanleiding van dit Schriftgedeelte houdt Meo een korte meditatie en gaat hij voor in gebed.
Hierna wordt op voorstel van Meo een voorstelronde gehouden waarbij iedere aanwezig zich kort
introduceert.
De notulen van 24 april 2014 worden onveranderd vastgesteld.
2. Mededelingen
Meo heeft een paar mededelingen:
- Bij de uitnodiging was een nieuwsbrief gevoegd van het Wmo platform-kerken.
- Meo wijst op de Plusbus van Welzijn Barneveld, de email adressen van de aanwezigen zullen
aan Welzijn Barneveld worden gecommuniceerd om extra aandacht voor het project Plusbus
te vragen.
3. Presentatie Wmo-2015
De presentatie wordt verzorgd door Gertjan Kraan, projectleider Sociaal Domein van de gemeente
Barneveld. De Wmo-2015 is onderdeel van de hervorming zorg en ondersteuning. Een deel van de
AWBZ wordt gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. Aan de hand van een powerpoint
presentatie licht Gertjan Kraan de voornaamste wijzigingen toe die in 2015 van toepassing worden.
In Barneveld is de “participatiestraat” ingericht. Het belangrijkste motto voor de gemeente Barneveld
is: “Zelf-Samen-Gemeente”.
Bij de herziening van de Wmo-2015 gaat het om de volgende doelgroepen:
- Ouderen
- Gehandicapten
- Langdurige geestelijke gezondheidszorg
Veel zorg die nu in de AWBZ vallen, gaat in 2015 vallen onder de volgende wetgeving:
- Wlz: Wet langdurige zorg
- Zvw: Zorgverzekeringswet
- Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
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Extramurale ouderen- en thuiszorg die nu nog onder de AWBZ valt wordt overgeheveld naar de
Zorgverzekeringswet. De nadruk komt te liggen op meer verzorging en minder verpleging.
In de Wet langdurige zorg ligt de nadruk op inwoners met beperkingen die 24 uur per dag zorg nodig
hebben, maar deze mensen moeten ook thuis kunnen blijven wonen. Zorg kan geleverd worden via
een intramurale instelling.
De belangrijkste doelstellingen voor de Wmo-2015 transformatie zijn de volgende:
- Participatie
- Deelnemer is burger en niet cliënt
- Verantwoordelijkheid in plaats van rechten
De nadruk ligt daarom ook niet bij de activiteit maar bij het resultaat.
In de Wmo-2015 worden als doelgroepen omschreven zelfstandig wonende volwassen inwoners met
beperkingen die zonder permanent toezicht of 24-uurs zorg kunnen. De beperkingen kunnen zowel
fysiek als psychisch zijn. Binnen de wet wordt onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen
en gemeentelijke vangnetvoorzieningen. Huishoudelijke hulp is een voorbeeld van een algemene
voorziening. Vangnetvoorzieningen zijn bijvoorbeeld woonondersteuning en dagopvang voor
ouderen.
Aan het einde van zijn presentatie gaat Gertjan Kraan nog in op de mogelijke rol voor de kerken in de
hervorming van de Wmo. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen zorg, hulp en
ondersteuning. Voor de kerken is een rol weggelegd vooral op het gebied van hulp en ondersteuning.
Zorg kan beter worden overgelaten aan professionele partijen.
Na de presentatie wordt gepauzeerd.
4. Beantwoorden vragen
Er wordt een aantal vragen gesteld en beantwoord.
- Informatieverantwoordelijkheid vanuit de gemeente Barneveld. Gertjan Kraan geeft aan
welke middelen de gemeente hierbij gebruikt, waaronder de gemeentelijke mededelingen in
de Barneveldse Krant en de website van de gemeente.
- Er wordt gewerkt aan een sociale kaart van alle zorgaanbieders in de gemeente Barneveld.
- Een vraag wordt gesteld met betrekking tot de Jeugdwet. Van alle hervormingen is die op dit
moment het minst concreet, wel is duidelijk dat het om een brede range van zorg/hulp gaat.
5. Rondvraag/mededelingen
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De volgende vergadering zal plaatsvinden in april 2015. Locatie wordt nog bekend gemaakt.
6. Sluiting
Meo Wolswinkel sluit de vergadering.
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