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            Oktober 2014 

 

 

Aan leden van de Sarw,  

Voordat uw eigen ledenblad weer uitkomt ontvangt u enkele belangrijke onderwerpen 
waar het Vakcollege zich mee bezig houdt of heeft gehouden en die soms wel of niet 
nog een vervolg krijgen of reeds zijn afgerond. Diverse activiteiten worden nog nader 
bekeken. U kunt deze aan uw leden doorspelen via uw eigen ledenblad en/of op de site 
zetten zodat de achterban op de hoogte is van wat er zoals gedaan wordt vanuit de 
SARW/VAKcollege.  
 
Geef het door! Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Thema bijeenkomst  1 okt.jl. in Dordrecht “een andere kijk 
op armoede” 
De bijeenkomst is georganiseerd door de 
ANBO regio Zuidwest en PCOB Zuid-
Holland. Op de bijeenkomst kwamen de 
volgende thema’s aan de orde; 
- Armoedebeleid in Den Haag door 

Rabin Baldewsingh, wethouder SWWS 
Den Haag; 

- Armoede als verschijnsel door Dr. 
Roeland van Geuns, lector Armoede 
en   Participatie aan de hoge school 
van Amsterdam; 

- Armoede vanuit cliëntenperspectief 
door Wilma Kuiper, adviseur bij 
Stimulansz-Clip. 
Na deze referaten volgde een 
paneldiscussie. 
 
De wethouder van Den Haag had een 
boeiend verhaal, ik zal u niet 
vermoeien met alle cijfers van burgers 

die leven op het 
sociaal minimum. 
Bij armoede komt al gauw sociale 
uitsluiting om de hoek kijken. 
Ouderen die geen geld hebben om 
deel te nemen aan het sociale leven, 
kinderen die geen sport kunnen 
beoefenen vanwege het 
lidmaatschapsgeld. In de gemeente 
Den Haag bestaat de “ooievaarspas” 
welke korting geeft op culturele 
evenementen en lidmaatschap van 
sportclubs e.d.  
 
Deze pas wil men uitbreiden zodat de 
gebruikers van de pas gratis met het 
openbaar vervoer kunnen reizen. De 
grens voor de pas is momenteel 110 % 
van het wettelijk minimum inkomen, 
men wil die grens optrekken tot 130%. 

Redaktie Nieuwsbrief 
F.J.J. Scholtes-Brinkman 
email:francinescholtes@sarw.nl 
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Tevens wordt er een gedeelte van de 
€ 360.00 eigen risico van de 
basiszorgverzekering betaald. De 
huishoudelijke hulp wordt betaald 
voor de doelgroep chronisch zieken 
i.v.m. de hoge ziektekosten die deze 
burgers maken. Men wil samen 
optrekken met de VOA’s om mensen 
in beeld te krijgen welke dreigen te 
vereenzamen nu de begeleiding gaat 
wegvallen. 
 
Roeland van Geuns betrok de 
geschiedenis van het verleden in zijn 
verhaal. U hebt vast wel van “het 
pauperparadijs” gehoord. Vroeger 
probeerde men mensen gedrag aan te 
leren door met weinig middelen 
verstandig om te gaan. Dit gegeven is 
nu in deze tijd ook nodig. Er zijn 
mensen die totaal geen gevoel 
hebben hoe zij met beperkte 
middelen het hoofd boven water 
kunnen houden. Daar moeten zij dus 
mee geholpen worden.  
 
Wilma Kuiper werkt onder cliënten en 
kon de zaken aanreiken gezien vanuit 
de cliënt. Er kwamen heel wat vragen 
vanuit de zaal. De VOA en de HUBA’s 
konden het een en ander bevestigen. 
Als jongeren op een sociaal minimum 
leven hebben zij de toekomst nog 
voor zich en kunnen werken aan een 
betere toekomst. Voor de oudere is 
dat niet meer weggelegd, zij hebben 
geen verbetering in zicht voor de 
toekomst. 
 
Resumerend, het was een boeiende 
ochtend waaruit vier belangrijke 
thema’s naar voren kwamen, tw: 

- Participatie, bestrijden enzaamheid 
- Mobiliteit 
- Gezondheid 
- Koopkracht 
 
Rieneke Bruin (VAKcollege) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Onderscheiding voor ANBO 
penningmeester  
 
Maandag 29 september ontving mw. 
Jeanne Scholtes-Arkesteijn uit handen 
van regiocoördinator Anbo, Nico Krul , 
de oorkonde van verdiensten voor ruim 
14 jaar penningmeesterschap voor de 
ANBO Monster (Westland).  
Schoonzus Francine Scholtes was 
vanuit de SARW gevraagd bij  haar de 
Gouden speld op te spelden.  
 
Namens de SARW van harte 

gefeliciteerd!! 
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Masterplan voor Wonen en Zorg, mensen moeten langer thuis kunnen wonen. 

 
Dit Masterplan is nodig om de vele veranderingen in de zorg die op de gemeente 
afkomt,  het hoofd te kunnen bieden. Het rijk hevelt volgend jaar allerlei taken over 
naar de gemeente waaronder ook ouderenzorg. Het wordt een enorme opgave en 
we zullen heel goed met elkaar moeten samenwerken. Vanuit die gedachte is de 
SARW betrokken bij de invulling van het congres dat de gemeente op 8 december 
organiseert. Een congres over Wonen, Zorg en  Welzijn.  
Op de SARW bijeenkomst van 21 november zal Hèléne Kalmijn beleidsmedewerker 
Samenlevingszaken met ons van gedachte wisselen over hoe we er met z'n allen 
voor kunnen zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Wat en 
wie daarvoor nodig zijn en hoe dat allemaal georganiseerd zal moeten worden.  
 Theo Verhoeven, Piet van der Schalk  
  
Gezond oud worden is een zegen, dan regel je je eigen vervoer. 
 
Uit een onderzoek van het AD blijkt 
dat de Westlander weinig gebruik 
maakt van het openbaar vervoer. De 
eigen auto of de fiets, al dan niet met 
een elektrische ondersteuning, is hét 
vervoermiddel. Maar wanneer je 
ouder wordt, geen auto hebt en het 
met de fiets ergens naar toe rijden 
steeds moeilijker, wordt wat moet je 
dan? Welk vervoermiddel is dan voor 
u de beste?  
 De belangenorganisaties voor 
ouderen en mensen met een 
beperking hebben vorig jaar in 
samenwerking met de gemeente het 
project Westland op Weg in gang 
gezet.  
Het zou fijn zijn wanneer de ouderen-
bonden hun leden blijft wijzen op de 
mogelijkheden van aangepast ver-
voer. Er zijn tal van mogelijkheden om 
zelfstandig te blijven reizen ook buiten 
Westland.  
De bussen van Veolia zijn heel goed 
toegankelijk gemaakt en de bushaltes 
zijn verhoogd dus met een rolstoel of  

 
een rollator is het geen probleem om 
met het openbaar vervoer te reizen 
en mocht u niet gewend zijn aan de 
OV-chipkaart dan zijn er mensen die 
als maatje met u mee kunnen reizen  
Om  u het reizen met openbaar 
vervoer te leren.  

 
Wanneer u niet in staat 
bent om met het 
reguliere open-baar 
vervoer te reizen, dan 

kunt u in aanmerking komen voor een 
Wmo-vervoersindicatie RegioTaxi. 
 
Hiermee kunt u circa 600 zones per 
jaar met de RegioTaxi reizen binnen 
Westland, Haaglanden en enkele 
zones daarbuiten. Dit komt neer op 
ongeveer 1700 kilometer per jaar en u 
betaalt hiervoor het tarief van het 
openbaar vervoer.  
Dat is in 2014 € 0,65 per zone. U kunt 
per keer maximaal vijf zones à € 0,65  
per zone reizen. Ook betaalt u per rit 
1 x het opstaptarief van € 0,65.  
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Voor reizen met de RegioTaxi 
ontvangt u een gratis Wmo-
RegioTaxipas van de gemeente 
Westland. Deze is geldig tot 1 januari 
2015. De reis betaalt u rechtstreeks 
aan de chauffeur. 
 
Ook zonder Wmo-vervoersindicatie 
kunt u gebruik maken van de 
Regiotaxi, de prijs is dan   € 2,40 per 
zone i.p.v. € 0,65. 
 
Wanneer u een bewijs van de 
gemeente hebt dat u recht hebt op 
Wmo-vervoer kunt u ook een Valyspas 
aanvragen en reizen van deur tot 
deur voor 0,20 cent per kilometer. 
 
Valys Basis is er voor sociaal-
recreatieve uitstapjes buiten uw regio. 
U kunt Valys gebruiken als u verder 
reist dan 5 OV-zones vanaf uw 
woonadres. Valys Basis brengt u waar 
u met het lokale of regionale 
vervoerssysteem niet kunt komen. 
Voor een bezoek aan familie of 
vrienden of fijn een dagje op stap met 
de kleinkinderen. 
 
Plusbus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Westland hebben we de Plusbus en 
de Rolbus, onderdeel van Vitis 
Welzijn.  Deze bussen vervoeren u van 
deur tot deur  binnen de grenzen van 

Gemeente Westland en Hoek van 
Holland.  
 
Voor u gebruik kunt maken van dit 
vervoer moet u eerst lid worden van 
de PLusbus of de Rolbus. De kosten 
van het lidmaatschap  zijn € 5,00 per 
maand en u kan dan een 18 
rittenkaart kopen voor € 15,00. 
 
Lukt het u in het geheel niet om 
zelfstandig met openbaar vervoer te 
reizen dan is het mogelijk de 
vervoersbegeleiding van Vitis Welzijn 
in te schakelen. 
 
Laat u goed informeren dan hoeft u 
geen beroep te doen op familie of 
buren maar kan u zelfstandig uw reis 
plannen. Blijf niet thuis zitten en zorg 
dat vereenzaming geen vat op u krijgt.  
 
Koos Oostdijk (VAKcollege) 
 
 

Gesprekken met politieke 
partijen. 
 Op 13 mei heeft de 
SARW in een brief 
aan de zorginstel-
lingen Pieter van 
Foreest en Careijn, 
woningcorporatie Arcade en Vitis haar 
zorg uitgesproken over de komen-
de veranderingen in de zorg. Ook zijn 
alle politieke partijen daarvan ook op 
de hoogte gesteld wat resulteerde in 
een uitnodiging voor een gesprek. 

Inmiddels hebben 
er gesprekken 

plaatsgevonden 
met de LPF, 
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Westland Verstandig, VVD en 
het CDA.  
 
De SARW heeft 
benadrukt dat 
zij zorgen heeft 
over de 
voortgang van 
zorg om de kwetsbare oudere. 
Konden zij voorheen naar een 
verzorgingshuis, vanaf 2015 is dat niet 
meer het geval. Zij zullen in hun 
eigenhuis de zorg moeten gaan 
inkopen. We hebben gesproken over 

de noodzaak van 
betaalbare 

woningen, over 
woningaanpassingen 
wanneer mensen 
langer in hun eigen 

huis moeten blijven wonen. Dat door 
het langer in hun eigen huis 

moeten blijven wonen het sociaal 
netwerk van ouderen kleiner wordt 
en het aantal ouderen dat thuiszorg 
nodig heeft toeneemt. 
 
 Ook over de tijdelijke zorg na opname 
in het ziekenhuis en de zg ongeplande 
zorg met daarbij kijkend naar de 
overbelasting van de mantelzorger 
welke over het algemeen de partner 
is.  
 
Wij hebben aangegeven dat de rol, 
het netwerk van ouderenbonden 
steeds belangrijker wordt om 
vereenzaming te voorkomen en dat 
de SARW graag in gesprek blijft met 
de politiek om gezamenlijk tot goede 
oplossingen te komen.  
 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uit de WMO Adviesraad 
 
Wij zullen u niet vermoeien met alle ( concept-) nota’s die in de WMO-raad zijn 
behandeld om de zorg voor de burger in 2015 e.v. jaren zeker te stellen. 
 
De hoofdlijn waar het om gaat betreft :  Op 1 januari 2015 moet de Gemeente 
Westland klaar staan om meer burgers te ondersteunen dan nu het  geval is! 
 
Aanleiding hiertoe is :   
Dat met instemming van de gemeentelijke overheden er 3  decentralisaties ( t.w.: 
WMO- , Participatiewet en Jeugdzorg )  plaatsvinden, waarbij het grootste deel van 
de taken die tot op heden  werd uitgevoerd door de overheid, overgaat naar de 
gemeenten.  Ook wel genoemd : De veranderingen in het sociale domein, waarbij 
gezocht wordt naar een  nieuwe  balans in de taakverdeling tussen de Gemeente en 
de burger. Met als uitgangspunt: De zorg zo dichtbij als mogelijk is en zo veel 
mogelijk in uw eigen  huislijke omgeving! 
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Hieronder volgen enkele begrippen, die u op het gebied van de toekomstige zorg 
tegen kunt komen : 
 

- KlantenKontaktCentrum ( KKC ) : De plaats waar de burger met al zijn vragen terecht 
kan  via de digitale snelweg. 

- Wijkinformatiepunt: ( voorheen het STIP-loket ) . Bent u niet handig met de 
computer dan kunt u aan dit loket terecht met al uw vragen . 

- De aanvraag: Als uw vraag niet af te doen is met een simpel antwoord , dan wordt 
uw vraag /verzoek vastgelegd en krijgt de “ aanvraag “ een voortzetting met een 
gesprek. 

- Het gesprek: Om de aanvraag inhoudelijk goed in beeld te brengen en uw eigen  
mogelijkheden voor de ondersteuning  te bespreken, wordt u uitgenodigd voor                          
een gesprek. Met als resultaat een vastlegging van de zorgvraag , uw eigen 
mogelijkheden en de benodigde aanvullende ondersteuning vanuit andere 
deskundigheden . 

- Cliëntondersteuner: Iedere aanvraag krijgt 1 verantwoordelijke toegewezen , die 
zorg draagt voor het vervolg van de aanvraag en daarop aanspreekbaar is . 

- Sociaal wijk of kernteam: bestaande uit wijkverpleegkundigen, ouderenbezoeker,  
sociaalmakelaar en zo mogelijk ook huisartsen, die goed op de hoogte zijn van 
de bewoners en weten welke hulp dichtbij voorhanden is, en  zonodig mensen 
verwijzen naar het wijk-informatiepunt . 
 
De weg die de aanvraag vervolgens aflegt zal ik achterwege laten, maar de uitkomst 
is /moet zijn dat de burger ( u dus!) de zorg op maat krijgt die nodig is met de 
inspanning / ondersteuning uit eigen kring die voorhanden is . 
 
Andere begrippen die in dit kader van belang zijn en qua uitwerking nog de nodige 
aandacht zullen vergen , zijn: 
 

-  Mantelzorger, mantelzorgsteunpunt, mantelzorgcompliment. Zorg die door mensen 
uit de directe  omgeving van de zorgverkrijger wordt verleend en veel aandacht 
moet krijgen om overbelasting van  deze mensen te voorkomen en waardering moet 
krijgen! 

- Respijtzorg: mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben / krijgen om af en toe even 
 op  adem te komen, zeker in situaties waarbij vervanging niet snel voorhanden is.  
Dan moet er  toch een alternatief zijn voor opvang bijv. door een respijthuis waar de 
zorgverkrijger een  een dag- en nachtopvang kan worden verleend !  

-   Overgangsrecht / zachte landing: Voor het jaar 2015 worden er maatregelen genomen 
om de  overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
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Gezien de enorme omvang van de 3 decentralisaties zullen zich ongetwijfeld situaties 
voordoen die niet voorzien zijn en daarvoor wordt een vangnet gecreëerd dat klaar 
staat  om indien nodig snel een oplossing aan te dragen. 
En dan moet er  iemand (een bevoegde ambtenaar) zijn, die direct ingeroepen moet 
kunnen worden om ter plaatse knopen door te hakken!  

 
Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen / opmerkingen of 
andersoortig commentaar, wendt u dan tot uw ouderenbond , vertegenwoordigers 
in de SARW of ondergetekenden . 
   
Rieneke Bruin ( 0174 415 656 ) (VAKcollege) 
Aart Boerma ( 0174 418 533 ) (VAKcollege) 
 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 

 

 

 

 

Mocht u in uw omgeving of van uw 

leden vragen krijgen over de 

veranderingen in de zorg kijk dan of u 

met onderstaande vragen  

en antwoorden kan helpen! 

 

 

Misverstanden over de Wmo 2015 

 
“Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke 
ondersteuning.” 
Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze 
een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Gemeenten mogen wel een hogere 
eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen. Maar nooit 
hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. In het 
uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle 
gemeenten. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het 
uitvoeringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. De hoogte 
van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en 
de gezinssamenstelling. Het CAK int de eigen bijdrage. 
 



8 

 

“Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen.” 
De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Ze zijn dus 
nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of het sociale 
netwerk de cliënt kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp 
als ze een aanbod doet aan de cliënt. In het gesprek met de cliënt moet de 
gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn 
taken. 
 
 “Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van 
gemeenten.” 
De Wmo 2015 biedt wel rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen 
willekeur van gemeenten. Als iemand zich meldt met een vraag om hulp, moet de 
gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. De gemeente 
gaat met de cliënt en de eventuele mantelzorger in gesprek.  
 
Een gratis cliëntondersteuner kan de cliënt helpen in dit gesprek. Blijkt uit dit 
onderzoek dat de cliënt niet kan meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam is? 
Ook niet met hulp van zijn netwerk of door algemene voorzieningen te gebruiken? 
Dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Algemene 
voorzieningen zijn er voor alle burgers.  
 
Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappen bus of de 
maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. 
Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Als de 
cliënt de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kan hij bezwaar aantekenen bij 
de gemeente. En daarna eventueel naar de rechter gaan. 
 
 “Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer.” 
In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als 
iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of 
zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. 
Ook als het geld op is. 
 
 “Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij 
afschepen meteen algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis.” 
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze niet zelf of 
met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam kunnen zijn. Voor 
sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld een 
koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is 
gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur 
aanbrengen in hun dag. In dat geval moeten gemeenten gespecialiseerde 
dagbesteding aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke 
ondersteuning passend is voor een cliënt. 
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 “Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik 
nodig heb.” 
Gemeenten hoeven het onderzoek naar de persoonlijke situatie van cliënten niet 
zelf uit te voeren. Ze kunnen dit uitbesteden aan een andere organisatie. Vaak zijn 
dit externe organisaties die ervaring hebben met zulke onderzoeken. Ook willen veel 
gemeenten gaan werken met sociale wijkteams. Dan doen professionals uit het 
sociale wijkteam het onderzoek. Gemeenten kunnen de onderzoeken ook 
zelf uitvoeren. Dan moet de gemeente mensen opleiden of in dienst nemen. Zodat 
er voldoende kennis is om goed onderzoek te doen. 
 
“Ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis 
moeten gaanwonen.” 
Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen hier blijven. Ze worden niet 
gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. Ze houden hun recht op een 
plaats in een instelling. Mensen moeten misschien wel verhuizen naar een ander 
verzorgingshuis. Omdat hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat 
er te weinig mensen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de 
voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan 
voor nieuwe cliënten. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer 
thuis te laten wonen. 
 
 “Het is afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg die 
ik nodig heb.” 
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen die niet zelf of 
met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam zijn. De bui van de 
Wmo-consulent mag geen invloed hebben op deze wettelijke taak. Daarom staan in 
de wet regels voor een juiste behandeling van cliënten. Bijvoorbeeld hoe 
gemeenten het onderzoek moeten uitvoeren. En dat cliënten zich kunnen laten 
helpen door een cliëntondersteuner. En dat een cliënt bezwaar en beroep kan 
aantekenen als hij het aanbod van de gemeente niet passend vindt. 
 
 “De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken.” 
Na onderzoek kunnen gemeente een cliënt een maatwerkvoorziening aanbieden. 
Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een 
woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Mensen die een 
maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget 
(pgb). Maar alleen als ze voldoen aan twee voorwaarden. De eerste is dat 
de cliënt het pgb goed moet kunnen beheren. De tweede is dat de cliënt met het 
pgb veilige en goede ondersteuning moet inkopen. 
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 “Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier.” 
Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld 
alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. 
De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen 
gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw 
aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een 
medisch beroepsgeheim.  Gemeenten krijgen gegevens om de juiste ondersteuning 
te kunnen regelen per cliënt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en zorgkanto-
ren leveren een selectie van de indicatie en declaratiegegevens. Toestemming van 
de cliënt is voor deze overdracht niet nodig.  
 
Nadat uw gemeente uw gegevens heeft ontvangen kan de gemeente contact met u 

opnemen om bijvoorbeeld te praten over uw 
ondersteuning. De gemeente krijgt geen 
(medische) dossiers. Zijn die gegevens wel nodig 
voor een goede beoordeling van uw 
ondersteuningsbehoefte? Dan zal de gemeente u 
vragen die gegevens aan te leveren. Of uw 
toestemming vragen om die gegevens op te vragen 
bij bijvoorbeeld de aanbieder. 
 
 

 
 

Zomeractiviteiten 
Vitis Welzijn organiseerde in samenwerking met SARW en de VU van ’s-Gravenzande 
zomeractiviteiten waar thema’s en ontmoeting centraal stonden. 
In Hof van Heden werd op 2 dinsdagen in  juli  een cursus canvas schilderen 
georganiseerd en werd in augustus een bezoek gebracht aan het Jan Lels museum in 
Hoek van Holland. In Wateringen kon men zich inschrijven voor een historische 
wandeling door het dorp. 
Veel van de senioren maakten hier gebruik van en waren over het programma zeer 
te spreken. De organisatie was dit jaar in handen van de coördinatoren van Vitis,  
werkzaam in de wijkcentra vann Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen.  
Hoe het in 2015 zal georganiseerd gaan worden hoort u in het komende jaar. 
 

Beste mensen, genoeg punten die de moeite van het lezen waard zijn denk 

ik. Geef het door aan uw achterban ! Ik wens u allen veel leesplezier ! 

Namens het Vakcollege en DB  

Francine Scholtes, secretaris.  


