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Voucherregeling wordt mantelzorgregeling
Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk: voor diegene waarvoor hij/zij zorgt, maar ook
voor onze gemeente. Zonder hun betrokkenheid en goede zorg bestaat de kans dat veel
meer ondersteuning nodig is. De gemeente Berkelland wil mantelzorgers dan
ook tegemoet komen en hen de mogelijkheid bieden om tegen een lage eigen bijdrage
gebruik te maken van huishoudelijke hulp. Deze regeling bestond al in 2019 en wordt in
2020 voortgezet onder het abonnementstarief.
We hebben het afgelopen jaar onderzocht of er alternatieven zijn voor deze vorm van
ondersteuning. Dat is niet het geval. We verlengen dan ook de afspraken met de huidige
zorgaanbieders (Buurtdiensten, Helpgewoon, M.I.E.P en TZorg). De mantelzorgers
betalen de eigen bijdrage via het CAK. Doordat in 2020 geen vouchers meer worden
ingekocht door mantelzorgers, wijzigt de naam van de regeling naar: ‘Mantelzorgregeling
2020’.
Berkellandwijzer binnenkort online
Om inwoners nog beter op weg te helpen en tegemoet te komen aan een veelgehoorde
vraag, starten we met een online sociale kaart voor en van Berkelland: de
Berkellandwijzer. Op deze website kunnen inwoners terecht voor vragen in het dagelijks
leven over wonen, vrijwilligerswerk, geld, zorg, werk, leren, vervoer, sport, jeugd en
gezin. Vanavond wordt de website getest door inwoners en professionals, op 12
december wordt Berkellandwijzer officieel gelanceerd.
Om Berkellandwijzer onder de blijvende aandacht te brengen bij inwoners en
professionals, start in januari een uitgebreide communicatiecampagne.
Wet verplichte GGZ (Wvggz): regionale netwerkbijeenkomst op 28 november
(herinnering)
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de
Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. Samen vervangen ze de huidige Wet bijzondere
opname psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Deze wetten regelen de gedwongen
zorg voor volwassenen en kinderen. De belangrijkste verandering voor cliënten is dat de
wetten uitgaan van behandeling (in plaats van opname) en wel zo veel mogelijk in de
eigen leefomgeving: ook ambulante verplichte zorg is mogelijk.
Op 28 november 2019 bent u uitgenodigd voor een regionale netwerkbijeenkomst over
de Wvggz, van 13.00-17.30 uur, Kerkstraat 35 in Wilp. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door GGNet, gemeenten in de regio’s Oost Veluwe/Midden-IJssel en
Achterhoek en het Openbaar Ministerie regio Oost. U kunt zich nog aanmelden via
d.naus@ggnet.nl.
Inspiratiebijeenkomst één verordening Sociaal Domein op 9 december
(herinnering)
Vorige week heeft u het programma ontvangen van de inspiratiebijeenkomst één
verordening Sociaal Domein. Deze bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden uit
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, cliëntenraden, Welzijnsraden,

bezwaarschiftencommissies en medewerkers die werkzaam zijn in het sociaal domein
van onze gemeenten en bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het belooft een zeer
interessante en waardevolle middag te worden. Vanwege de organisatie vragen wij u
zich uiterlijk 2 december aan te melden via onze eigen griffie.

