From:
secretariaatvreugdenhil
Sent:
20 May 2019 08:44:13
To:
Info
Cc:
Subject:
FW: Doorst: standpunt PGW inzake huishoudelijke hulp
Attachments: ATT00001.htm; huishoudelijke hulp 2019.doc; ATT00002.htm
Goedemorgen,
Graag deze brief inboeken bij de betreffende afdeling en cc aan wethouder Vreugdenhil.
Met vriendelijke groeten,
Petra Boers
Bestuurssecretariaat wethouder P.A. Vreugdenhil
Postadres: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1, 2671 TA Naaldwijk
T. 0174 - 673 382 (doorkiesnummer)
E. secretariaatvreugdenhil@gemeentewestland.nl
I. www.gemeentewestland.nl
Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag

Van: Vreugdenhil, PA (Piet)
Verzonden: zondag 19 mei 2019 21:35
Aan: secretariaatvreugdenhil; Verheul, M (Maryke); Bal, EHM
Onderwerp: Doorst: standpunt PGW inzake huishoudelijke hulp
Urgentie: Hoog

Graag inboeken enz.

Van: PGWestland
Datum: 19 mei 2019 om 19:02:17 CEST
Aan: Vreugdenhil, PA (Piet)
Onderwerp: standpunt PGW inzake huishoudelijke hulp
Prioriteit: Hoog
Beste wethouder Vreugdenhil,
Het PGW wil op deze manier (zie bijlage) haar standpunt kenbaar maken inzake de (her)indicering van Huishoudelijke hulp.
Wij kunnen dinsdag helaas niet aanwezig zijn.
Deze brief is ook naar de politieke partijen en commissie MO gestuurd.
Met vriendelijke groeten,

Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm, secretaris PGW
Postbus 51
2685 ZH Poeldijk
Tel. (M) 06 34 95 99 99 (13.00 - 17.00 uur)
info@pgwestland.nl
www.pgwestland.nl

Contact

: Annemiek Koremans (adviseur)

Nummer : 06 12104536/0174 244686
E-mail

: annemiekkoremans@gmail.com

Geachte raadsleden,
Met belangstelling heb ik het agendapunt her indicering huishoudelijke hulp in MO
commissie van 13 mei van laatst gevolgd. Als adviseur van het PGW wil ik u nog voor de
aanstaande raadsvergadering van 21 mei PGW ervaringen en kennis aan u meegeven.
Natuurlijk is het PGW trots op het gemeentelijk gehandicaptenbeleid (is geen ouderenbeleid)
dat in de laatste decennia in samenspraak is ontwikkeld. Daarbij steekt het ons telkens weer
dat de politiek het bij Wmo-ondersteuning veelal over ouderen(beleid) heeft. Het zou ons
goed doen als u in uw besluitvorming telkens weer beseft dat een kind geboren met handicap
toch niet helemaal hetzelfde is als een oudere die te maken krijgt met bij toenemende leeftijd,
verval van lichaam en geest. Een chronische beperking door geboorte, ziekte of ongeluk is
iets van een totaal andere orde.
Natuurlijk is de sluiting van verzorgingshuizen voor ouderen, de doorgeschoten extra
muralisering vanuit instituties voor jongeren (onder de 65) met lichamelijke, geestelijke en
psychische beperkingen, naar zo zelfstandig mogelijk wonen in de samenleving en de omslag
van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving een zeer kostbare operatie geweest, waarbij
veel mensen om wie het gaat er niet op zijn vooruitgegaan en gelukkiger geworden. Nieuwe
cultuur met zo lang mogelijk zelfstandig leven met eigen regie gaat voor de mens met een
beperking steeds minder op..
Consequentie huidige beleid is wel heel veel bureaucratie, heel veel controle, heel veel
veranderingen, heel veel ondersteuners, veel meer afhankelijk van je naasten (buren, familie,
vrienden, kennissen). Ik hoop toch niet dat ik anno 2019 aan u moet uitleggen dat de zorg
door de klant als negatief wordt beoordeeld. Ondanks alle tevredenheidsonderzoeken,
benchmarken en wat voor kwaliteitsmonitoring ook. Het is toch te gek voor woorden dat de
drempels naar balkon of tuin nog steeds niet geslecht zijn voor ze zelfstandige mens met een
beperking met eigen regie en verantwoording? Moet het echt zo lang duren Bouwbesluit Plus
te omarmen? Dan heb ik het nog niet eens over woningaanpassingen, welzijn, vervoer, ….
Onveiligheid. Dwalende burgers. Overbelaste ouders met kwetsbare kinderen. Jeugdhulp, …
effectiviteit van in de zorg werkzame organisaties?
Voor de duidelijkheid. Iedere burger in de Nederlandse samenleving betaalt (veel) geld voor
een solidaire samenleving met de zwakkeren onder ons. Dat doen ze graag, maar zien en
voelen de onverantwoorde toenemende zorg voor hun naasten. Onze overheid ontvangt,
beheert, bepaalt en verdeelt dit geld. Het PGW vraagt u dit verdelingssysteem eens onder de
loep te leggen in plaats van een duur ineffectief circus van her indicering op te tuigen.
Niet de zorgvrager maakt de zorg onbetaalbaar. Nee de markt en industrie van zorg, welzijn
en geluk, waar vele mensen een goede boterham aan verdienen, waar mensen het zo druk met
elkaar hebben, waar geen afhankelijke en machteloze zorgvrager op zit te wachten.
Ondersteuning op maat, afgestemd op de behoefte van de beperking(en)?
Logisch nadenken en menselijkheid moeten we weer leren. Dat heet professionalisering!
Bestuur PGW, 19 mei 2019

