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Bezuinigingen in de zorg

02 MAARI 2020

Geacht college,
Met genoegen hebben wij met twee leden van de Welzijnsraad deelgenomen aan de avond over de
zorg op 13 februari jl., met een goede inleiding door wethouder Marijke van Haaren en vervolgens
gesprekken over "wat kunnen wij doen om de zorg en ondersteuning duurzaam en toekomstgericht
te organiseren?" De wethouder was blij met de uitkomsten van de verschillende groepen.
Natuurlijk staan wij ook positief tegenover gewenste veranderingen en begrijpen dat de bomen niet
tot in de hemel groeien. Toch willen wij ook onze zorgen uitspreken, mede in het licht van de
gemaakte opmerking door de wethouder 'een paar miljoen te moeten bezuinigen op een budget van
€ 23 miljoen voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast stond in Dagblad
Tubantia van 23 januari jl. ook het een en ander met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen.
Natuurlijk hebben wij begrip voor de moeilijke keuzes die er gemaakt moeten worden, maar wanneer
de helft van te bezuinigsopdracht van € 3,5 miljoen uit de zorg moet komen, adviseren wij u met
klem het beschikbare budget te handhaven en de wenselijke verandering tot stand te brengen.
De redenen am de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen zijn onder andere:
• Wachttijden bij de Voor Mekaar Teams, ondanks dat er al aandacht voor is
• Wachttijden in de jeugdzorg
• De demografische gegevens met de prognose van Alzheimer Nederland dat er per uur 5
mensen met dementie bijkomen in Nederland
)=. De uitkomst van Berkelland in Balans geeft aan `niet te bezuinigen op basisbehoeften als
zorg en veiligheid'
• Wanneer er zich veranderingen of bezuinigingen voordoen bij de schuldhulpverlening kan dit
aanleiding zijn tot toenemende behoefte aan zorg- en ondersteuning en er zijn al wachttijden
bij GGZ
Daarbij komt dat de Taskforce Wonen en Zorg zegt: "gemeenten moeten aan de slag met
huisvesting voor ouderen." Dit herkennen wij van onze contacten binnen de verschillende kernen.
Elke gemeente moet eind 2020 een concreet plan voor woningen en voorzieningen voor 75-plussers
hebben. In 2021 moeten er in elke gemeente afspraken zijn gemaakt over wonen, zorg, welzijn en
leefbaarheid, zodat deze de jaren daarop in uitvoering kunnen worden gebracht.
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Als Welzijnsraad weten wij dat wij niet of met veel moeite in staat zijn om de groeiende groep
ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot
gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Om dit gapende gat te overbruggen is bezuinigen
geen optie.
Vanuit `Samen denken, samen doen' en de uitkomst van de meningspeiling onder de bevolking am
Berkelland financieel in balans te houden, vragen wij u met klem de mensen in het sociaal domein te
ontzien en het budget te handhaven am juist de gewenste transitie naar de toekomst te kunnen
stimuleren en bevorderen,
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken, via onze ambtelijke ondersteuning mevrouw
Schulenberg-van der Werf (tel. 0545-250533 of 06-20448885).
Met vriendelijke groet,
Welzijnsiad gem,ente Berke!land,
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