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De WMO, een bezuinigingsoperatie
Door Marten Bloksma

Met ingang van 2007  zal de nieuwe WMO wet van kracht 
gaan waardoor de huidige voorzieningen voor burgerhulp in 
de zin van welzijn en verzorging overgeheveld gaan worden 
van de centrale overheid naar de gemeentelijke overheid. Je 
kunt je natuurlijk afvragen wie hiermee gediend is natuurlijk,
een vraag die  ook mij,  ook al  had ik een stout vermoeden 
bezig  hield.  De  overheid  heeft  met  mooie  bewoordingen 
getracht  de  echte  reden  te  verdoezelen  door  de  feiten  zo 
rooskleurig  mogelijk  te  presenteren.  Meedoen  aan  de 
samenleving staat centraal aldus de gemeente waarmee men 
de burgers wil betrekken bij het verlenen van hulp en zorg 
daar waar nodig is.

Het klinkt als muziek in je oren, ware het niet dat er een nare
klank aan toegevoegd word. Een groot deel van de zorg zal 
door  vrijwilligers  uitgevoerd  moeten  worden,  en  zoals 
gevreesd  komt  de  aap  al  gauw  uit  de  mouw,  dat  het  niet 
uitgesloten is dat er in Smallingerland een groep verplichte 
(onvrijwillige) vrijwilligers ingezet zal worden om deze taken, 
die  niet  tot  de  medische kant  van de hulp behoren,  uit  te 
voeren.  Deze  verplicht  gestelde  vrijwilligers  zijn  dan 
afkomstig uit de bijstand, alwaar de ene na de andere harde 
maatregel elkander  in hoog tempo al opvolgden.

De precieze uitwerking laat nog even op zich wachten. Toch 
moet  ik  er  niet  aan  denken  dat  mogelijk  veel 
hulpbehoevenden  aangewezen  zullen  zijn  op  hulp  van 
mensen die daar helemaal niet voor voelen met alle mogelijke 
nare gevolgen van dien.

We zullen 3 vormen van voorziening kennen in de nieuwe 
WMO,  te  weten  de  voorziening  in  natura,  de  financiële 
ondersteuning en het persoonsgebonden budget. Ik heb mijn 
bezorgdheid al bekend gemaakt over de vrijwillige hulp zoals 
deze gemeente dat mogelijk voor zich ziet, maar ook zij die 
nu al over een lange periode hulp ontvangen, zowel medisch 
als huishoudelijk, en er aan gewend zijn deze van dezelfde 
persoon of instantie te krijgen, kunnen door de manier van 
toekenning  in  het  nieuwe  systeem,  waar  men  hoogst 
waarschijnlijk eerst ook weer een nieuwe aanvraag voor moet 
indienen, plots van een geheel andere instantie en of persoon 
hulp ontvangen, wat vooral  bij  bejaarden wel eens als zeer 
onwenselijk kan worden ervaren.

Het  is  zelfs  denkbaar  dat  in  het  nieuwe  systeem  mensen 
minder  hulp  zullen  krijgen  omdat  er  nu  anders  over 
geoordeeld kan worden wat bij de aanvraag wel eens tot grote 
ongerustheid bij de aanvragers kan leiden.
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Net als het huidige kabinet, gaat de gemeente de toekenning
toetsen aan de eigen verantwoordelijkheid, wat niet meer of
minder  betekent  dan  dat  u  zelf  meer  dan  voorheen  de 
kastanjes uit het vuur zult moeten halen anders gezegd, u zult 
meer aan uw lot worden overgelaten.

Het  loket  van  de  WMO  zal  gevestigd  worden  in  het 
gemeentehuis  en bemenst worden door consulenten van de 
sociale  dienst.  Zij   zullen  op  dit  onderwerp  bijgeschoold 
worden. Zelf houd ik mijn hart vast voor deze ontwikkeling, 
daar zij  in hun dagelijks werk al  dikwijls,  naar verluidt,  te 
kort schieten.

Eén ding is zeker, de WMO is niet meer of minder dan een
nieuwe bezuinigings operatie gespeeld over de hoofden van
(alweer!) de zwakkeren uit de samenleving.

 Sudoku

De regels van Sudoku zijn erg simpel. Vul de cijfers 1 t/m 9 in 
in de lege plekken. Iedere rij  moet ieder cijfer 1x bevatten, 
iedere kolom ook, net zoals ieder vierkant van 3 bij 3 hokjes. 
Succes!



Voedselbank actie
Door Petra Kramer

Zaterdag 10 juni hield de gemeente haar jaarlijkse zomerfeest 
en de SP was daarbij nadrukkelijk aanwezig. Niet om gezellig 
een vorkje mee te prikken bij de barbeque, integendeel. We 
hebben de gelegenheid van dit vreetfestijn aangegrepen om 
de aandacht te vestigen op een wel heel kwalijk symptoom 
van  het  falende  armoedebeleid  in  onze  gemeente,  de 
voedselbank die vorige maand geopend is.

Veel van de ambtenaren die de poort paseerden waar de SP 
delegatie  hen  op  stond  te  wachten  hadden  al  op  Omrop 
Fryslân  gehoord  dat  we  er  stonden  en,  op  een  enkele 
uitzondering na, waren ze allemaal bereid om onze flyer in 
ontvangst te nemen. Daarmee wilden we ze allereerst een fijn 
en welverdiend feest  toewensen waarna  we  de link  legden 
met de voedselbank met de tekst: “Wat wij van u willen is dat 
u, ook al is het maar even,  stil staat bij het feit hoe gelukkig u 
bent  dat  u  hier  vanmiddag  uit  eigen  vrije  wil  ,zonder 
economische  noodzaak,  uw  spijzen  kunt  nuttigen  in  het 
gezelschap van uw collega’s. En dat u nadenkt over de vraag 
of het geen tijd wordt voor een fatsoenlijk armoedebeleid.”

Desgevraagd deelt mede-initiatiefnemer van de actie Marten 
Bloksma mede dat de actie geslaagd is doordat men uit de 
monden  der  ambtenaren  vrijwel  alleen  maar  positieve 
reacties heeft gehoord. “Een goed startpunt derhalve om het 
armoedeprobleem in Smallingerland op structurele wijze aan 
te pakken”, aldus de actievoerder.

De SP-fractie zal binnenkort met een initiatiefvoorstel voor 
een beter armoedebeleid komen en we hebben goede hoop 
dat er wat gaat veranderen omdat er in de Smallingerlandse 
poltiek breed draagvlak bestaat om de voedselbank overbodig 
te  maken.  Wij  hebben  in  ieder  geval  de  eerste  stap  in  de 
goede richting gezet

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel even rekening met de deadline. Kopij moet voor  8 juli 
aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.
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Laatste halte
Door Frans Baron

Die Zuiderzeelijn kunnen we dus wel op onze buik schrijven. 
Er gaat een onderzoek komen om te bekijken wat de meeste 
voordelen  biedt,  een  spoorlijn  of  mogelijke  andere 
stimuleringsmaatregelen.

We weten uit ervaring dat dan de uitslag al bij voorbaat vast 
staat.  Geen  wonder  natuurlijk.  De  regering  heeft  allang 
besloten om die middelen op een andere wijze te besteden. 
Almere lig tenslotte een stuk dichter bij de Randstad dan het 
Noorden. Misschien moeten we nog blij zijn dat de bestaande 
spoorverbindingen niet worden opgeheven. Tenslotte zijn die 
ook niet rendabel.  Misschien moeten we die gaskraan toch 
maar  eens  dicht  draaien.   Waarom  eigenlijk  ook  niet. 
Waarom mag de rest van Nederland wel profiteren van ons 
gas en waarom zouden wij daar nooit iets voor terug mogen 
vragen. 


