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Van de voorzitter
We leven niet meer in het paradijs

ChristenUnie Apeldoorn pagina 2

Zo zit je aan de oliebollen en zo maak je weer 
vakantieplannen. En elke week loopt weer vol 
met de gebruikelijke vergaderingen: fractie, 
PMA en allerlei andere bijeenkomsten. Predi-
ker heeft er wijze woorden over gesproken. 

Veranderingen
Naast wat er blijft, verandert er soms ook 
iets. Inmiddels zijn we als fractie nog met vijf 
personen. Naast de drie raadsleden hebben 
we twee lijstvolgers die het werk mee ver-
richten. Dat maakt het mogelijk om bijna altijd 
aan alle bijeenkomsten mee te doen en ook 
nog enigszins te rekenen met voorkeuren en 
interesses. Je hoeft geen verstand van een 
onderwerp te hebben om er politiek over te 
kunnen meespreken, maar het maakt het 
soms wel gemakkelijker (niet altijd). Inmiddels 
hebben we met een werkgroep ons vergader-
systeem besproken. 

Sinds een aantal jaren vergaderen we elke donderdag met meerdere parallelsessies. Eens 
per twee weken hebben we een raadsvergadering die om 21.30 begint. Er waren enkele 
kritiekpunten ontstaan. Het eerste was dat er juist in de gemeenteraad veel te weinig gede-
batteerd werd. Juist bij belangrijke onderwerpen zou dat wel moeten gebeuren. Dan kan elke 
fractie zijn eigen uitgangspunten toepassen op dat specifieke onderwerp. Het tweede kritiek-
punt was dat de actualiteit geen ruimte kreeg. Aan beide punten is tegemoet te komen door 
eens per twee weken een PMA te houden en de raad al om 20.00 uur te laten beginnen. Dat 
geeft meer ruimte. 

Wereld
De laatste tijd hoor en lees ik veel klachten over een steeds antichristelijker worden van 
Nederland. De voorbeelden zijn algemeen bekend. Er is geen enkele reden om ze tegen te 
spreken. Als we echter iets verder kijken dan ons eigen land, hebben we nog meer reden tot 
dankbaarheid. In hoeveel landen is er net zoveel vrijheid als bij ons? Syrië wordt kapot ge-
maakt in een burgeroorlog waarbij beide partijen de overwinning willen behalen en niets aan 
elkaar willen toegeven, ook niet ter wille van het volk waarvoor ze zeggen op te komen. In 
Egypte is door vrije verkiezingen een groep aan de macht gekomen die nu al zijn best doet die 
vrijheid voor zichzelf te reserveren en die aan anderen zoveel mogelijk te ontnemen. 

Conclusie
We leven niet meer in het paradijs, ook niet in Nederland. Dat wisten we toch wel? Het para-
dijs hebben we indertijd verspeeld. Wij zullen nooit in staat zijn het te herstellen. Pas op voor 
iedereen die het ons belooft voor het hier en nu. Wie het probeerde, bracht de hel dichterbij. 
Herstel van het paradijs is ons wel beloofd, maar dan in de vorm van een stad die uit de hemel 
op aarde neerdaalt. Ons werk hier, ook in politieke zin, blijft werken in de marge. Het is goed 
om het te blijven doen, maar laten we realistisch zijn bij de verwachte resultaten.

Roelof Veen,  fractievoorzitter ChristenUnie gemeenteraad Apeldoorn
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Jeugdzorg in beweging 
Gemeente is in 2015 verantwoordelijk

schaligheid is voor een deel van de zorgvra-
gers een must. We hopen ook dat de korte 
afstand gemeente-zorgaanieder beter zicht 
geeft op de veiligheid en kwaliteit. 

Maak goede afspraken
De nadruk op het ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ en de visie ‘één gezin, één plan’ 
in Apeldoorn heeft brede steun in de jeugd-
zorg. Er blijven aandachtspunten: het orga-
nisatiemodel moet passen bij de zorg die je 
biedt, niet andersom. Indiceren zou zo weinig 
mogelijk toegepast moeten worden, al is dit 
bij zware vormen en verplichte zorg onont-
koombaar. De zogenoemde casemanager 
coördineert de zorg van verschillende hulp-
verleners binnen een gezin. Deze persoon 
moet dan ook middenin het gezinsnetwerk 
staan. Als er mogelijkheden voor groeps-
therapie zijn, moeten die aangegrepen wor-
den, maar alleen als dit de geboden zorg 
versterkt. Verhuizingen van ouders of zorg 
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De ChristenUnie hecht grote waarde aan 
goede zorg voor kwetsbare jeugd. Onze 
fractie in Apeldoorn wil haar verwantoorde-
lijkheid nemen en de jeugdzorg beter leren 
kennen, nu de gemeente vanaf 2015 verant-
woordelijk is. Daarom hebben we in twee bij-
eenkomsten professionals uit ons eigen net-
werk uitgenodigd hun ervaring en visie met 
ons te delen. We hebben hier als fractie veel 
van geleerd. In dit artikel stip ik kort aan waar 
wij ons de komende tijd op zullen richten in 
de vorming van nieuw beleid.

Korte afstand gemeente-zorgaanbieder
Straks kan de gemeente kiezen met wie ze 
in zee gaat: een mogelijkheid om te selecte-
ren in zorgaanbieders. Maar hoe weet je of 
een instelling die kwaliteit ook echt in huis 
heeft? Registratie in een beroepsregister 
kan een hulpmiddel zijn. En hoe voor kom je 
dat daardoor jonge, veelbelovende kleine or-
ganisaties verdwalen in regelgeving? Klein-



uit een andere gemeente kan de financie-
ring van deze zorgvuldig opgebouwde zorg 
in gevaar brengen. Afspraken daarover aan 
het begin van de zorg zijn bepalend voor de 
effectiviteit.

Relatieversterking
Over het sterker maken van (huwelijks)rela-
ties om problemen te voorkomen verschillen 
de meningen. Sommige jeugdzorgwerkers 
zien hier weinig mogelijkheden, anderen 
zullen bij een hulpvraag altijd vragen naar 
de relatie van de ouders, of daar behoefte 
is aan steun en versterking. Een nadeel is 
dat relatietherapie niet meer wordt vergoed. 
Onze fractie zal in andere plaatsen vragen 
naar ervaringen met relatieversterking. 

Signaalfunctie onderwijs
Het onderwijs wordt vaak genoemd als een 
partner die zich veel beter kan ontwikkelen 
als signaalfunctie en zorgaanvrager. Ver-
zuim is zo’n signaal waar veel alerter mee 
om kan worden gegaan. Zorginstellingen 
moeten bij voorkeur op de scholen aanwezig 
zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een regu-
lier spreekuur. Dichter in elkaar schuiven van 
zorg en onderwijs is heel belangrijk, zowel 
voor basisonderwijs als voortgezet onder-
wijs.

Overgang in één dag
De korte tijd die er is voor aanpassing naar 
de nieuwe omstandigheden na 2015 vraagt 
veel van zorginstellingen. Hier ligt bij profes-
sionals een groot zorgpunt. Prestatiever-
plichtingen naar de provincie en naar de ge-
meente wisselen straks in één dag, van 31 
december 2014 op 1 januari 2015. Voorbe-
reiden, innoveren en aanpassen op de nieu-
we situatie wordt van de instellingen ‘tussen-
door’ verwacht. Het is niet ondenkbaar dat er 
(grote) verschillen tussen gemeenten gaan 
ontstaan. 

Blijvende zorg voor kwetsbare kinderen
Nog veel meer is er gezegd en genoteerd op 
deze twee avonden met jeugdzorgexperts 
uit ons netwerk. Onze fractie is gevoed met 
waardevolle informatie om straks de voor-
stellen vanuit het stadhuis te kunnen beoor-
delen. We willen dat de gemeente gaat in-
vesteren in goede en betrouwbare partners, 
en niet op prijs, maar op kwaliteit gaat se-
lecteren. De zorg voor kwetsbare kinderen 
moet ook na 2015 beschikbaar zijn op het 
moment dat het nodig is. 

Hanna Riezebos
fractievertegenwoordiger
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Website landelijke ChristenUnie
Jeugd en gezin, Samenleving, Onderwijs en cultuur, Economie, Zorg en Welzijn, Poli-
tiek en bestuur: per onderwerp zijn de standpunten van de ChristenUnie te vinden op 
de website www.christenunie.nl.

Over jeugdzorg staat daar onder meer: 
•	 Uitgaan	van	eigen	kracht	van	het	gezin.	Ouders	die	hulp	nodig	hebben,	willen	
tegelijk erkend en gerespecteerd worden als de ouders van hun kind. Daarom wordt 
samen met hun sociale netwerk een plan van aanpak opgesteld waarin wordt uitge-
gaan van eigen kracht. Vanuit dit principe proberen hulpverleners de eigen kracht van 
het gezin te versterken. Elk gezin krijgt één hulpverlener die de zorgcoördinatie ter 
hand neemt.
•	 Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	centraal.	Het	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	signa-
leert problemen bij kinderen en gezinnen, geeft ondersteuning, voorlichting en advies, 
coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg, politie, justitie en 
het onderwijs.



Uit het college
Drie vragen aan wethouder Blokhuis

2.	 Hoe	is	het	met	Apeldoorn,	een	jaar	na	het	gronddebacle,	gaan	we	de	goede	kant	op?
Het college van B&W heeft vorig jaar een flinke slag gemaakt bij het saneren van de financiën. 
Ik heb nog nooit zo’n grote bezuinigingsoperatie meegemaakt. Veel bouwprojecten in de stad 
zijn geschrapt en ook op sociaal terrein is veel bezuinigd. We hebben dat in goede harmonie 
gedaan en ik vind de gemaakte keuzes soms hard en moeilijk, maar wel verdedigbaar. Lang-
zaamaan zie je ook welke zaken worden wegbezuinigd. Ik ‘mocht’ bijvoorbeeld aanwezig zijn 
bij het afscheid van onze jongerenbus. Die is jarenlang ingezet om jongeren in de wijken op te 
vangen en te begeleiden. Jammer dat deze bus ophoudt te bestaan.
Intussen spreek ik collega’s uit andere steden die zeggen dat ze het voorbeeld van Apeldoorn 
volgen door de waarde van een deel van hun grond af te waarderen. Vorig jaar werd in het land 
nog wat lacherig gedaan over het gronddebacle in Apeldoorn, maar inmiddels worden we op 
veel plaatsen als voorbeeld genoemd voor het aanpakken van de grondproblemen. Het college 
is nu volop bezig met de begroting voor volgend jaar. Opnieuw moet er worden bezuinigd, onder 
andere door lagere inkomsten uit Den Haag. Maar ik denk dat de gevolgen voor de stad dit keer 
zullen meevallen.

3.	 Nog	een	klein	jaar	te	gaan	voor	het	huidige	college.	Wat	wil	je	nog	voor	elkaar	krijgen?
Het grootste deel van mijn tijd ben ik bezig met de voorbereidingen op nieuwe taken die de 
gemeente vanaf 2015 op sociaal terrein krijgt. Gemeenten worden verantwoordelijk voor bege-
leiding en verzorging van onder andere gehandicapten en ouderen, die nu uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden betaald (meer op pagina 10). En de gemeenten wor-
den verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken (zie pagina 4). Die worden nu door de provincie 
en Den Haag uitgevoerd. Dat zijn grote klussen, die we met minder geld moeten doen dan er nu 
voor beschikbaar is. Het gaat nog altijd over vele tientallen miljoenen euro’s voor Apeldoorn. Ik 
vind het belangrijk om daarmee bezig te zijn en ik doe m’n stinkende best om dit goed te rege-
len, zodat er zorg blijft voor mensen die het nodig hebben en zodat mensen weer verantwoor-
delijkheden oppakken die jarenlang en deels onterecht op het bordje van de overheid lagen.  
Intussen probeer ik ondanks bezuinigingen ook mooie sociale Apeldoornse projecten overeind 
te houden, die we als ChristenUnie van harte steunen. Denk aan tienermoederopvang, de be-
geleiding van ex-gedetineerden, de opvang van zwerfjongeren en dergelijke.
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1. Welke evenementen raad je de Apeldoornse lezers 
deze	zomer	aan?	
Er gebeurt veel deze zomer in en rond Apeldoorn, teveel om 
op te noemen. Het Drakenbootfestival hebben we net achter 
de rug. Ik vind het Kanaalconcert (6 en 7 september) altijd 
een mooie happening en ‘Terug naar toen’ met de stoomtrei-
nen van de Veluwse Stoomtreinen Maatschappij (31 augus-
tus en 1 september) is mijn eigen favoriet. In juli en augus-
tus is het romantische klank- en lichtspel van Lumido weer 
open. De ChristenUnie heeft lang gepleit voor de terugkeer 
van dit evenement en gelukkig is het er sinds vorig jaar weer. 
Eind augustus is het openlucht filmfestival, ook in Berg en 
Bos, met het grootste filmdoek van Europa. En vergeet niet 
een dagje naar de Apenheul of Julianatoren te gaan. Op de 
site www.uitinapeldoorn.nl/uitagenda/evenementen kun je 
alles over de Apeldoornse evenementen lezen. Wie niet op 
vakantie gaat, hoeft zich niet te vervelen.
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Zo is het jaar dan ook weer snel voorbij. Voor 
je het weet zit je in de volgende jaarrekening. 
Vorig jaar hebben we in de fractie de nodige 
discussie gehad over de diepte van onze ei-
gen controle. Omdat we als fractie veel te 
weinig tijd hadden, hebben we voornamelijk 
gecontroleerd aan de hand van de rapporten 
van de accountant en de Rekenkamercom-
missie.	Goed	beschouwd	 is	dat	niet	de	 juiste	
methode. Dat wij zo weinig tijd hadden, kwam, 
omdat	 ook	 de	 nota	Grondsbeleid	 (MPG)	 be-
handeld moest worden. Die is wel heel serieus 
bekeken. 

En dit jaar?
Dit jaar hebben we meer tijd gekregen. Nog 
steeds niet overdreven veel, maar beslist beter 
dan vorig jaar. Ook nu lagen er gedegen rap-
porten van accountant en Rekenkamercom-
missie. Voor het eerst heeft een lid van onze 
fractie (Arjen Tamsma) aan dat onderzoek 
meegedaan. Het is een goede zaak om dat te 
doen. In de PMA hebben we een halve avond 
aan de jaarrekening besteed. Ik vond dat we 
een goede discussie met elkaar en het college 
hebben gehad. Je merkt dan wel dat een hele 
avond beter zou zijn, maar gezien de topdruk-
te van deze maanden, was dat niet mogelijk. 
In zo’n bespreking komen dan wel heel veel 
zaken langs, zowel grote lijnen als details. 

Je merkt ook dat aan het einde van de avond 
de scherpte afneemt.

Inhoud
Toen de begroting 2012 werd gemaakt, werd 
er een tekort van 13 miljoen euro verwacht. 
Dat is een erg groot bedrag. De bezuinigingen 
die we met elkaar de laatste jaren doorvoeren, 
hebben hier alles mee te maken: om de ko-
mende jaren de tekorten te verkleinen, moeten 
we ingrijpen: minder uitgeven of hogere belas-
tingen. Een verwacht tekort dus van 13 miljoen 
euro. In werkelijkheid was er een overschot 
van bijna 9 miljoen euro, een verschil van ruim 
20 miljoen euro. Ruim 7 miljoen euro is een 
voordeel binnen het Grondbedrijf: het is alle-
maal net iets minder erg dan we de afgelopen 
jaren dachten. En een voordeel op onderwijs-
huisvesting. De verschillende bouwplannen 
zijn iets voordeliger uitgevallen dan we hadden 
gedacht. Het grootste voordeel blijft het feit dat 
we uiteindelijk geen tekort hadden. Het college 
en de ambtenaren hebben hiermee goed werk 
geleverd. Dat mag worden gezegd na alle 
slechte berichten van de afgelopen jaren. Dit 
neemt overigens niet weg dat we er als Apel-
doorn nog lang niet zijn.

Roelof Veen
fractievoorzitter

Cyclus Jaarrekening
Beter dan vorig jaar



Opmaat campagne 2014
Geef jouw geloof een stem

Zijn zegen dit werk doen. Daarnaast zien 
we dat we in september gaan brainstormen 
over onze campagnestrategie. Hopelijk kun-
nen we dan drie concrete en kernachtige 
thema’s vinden, die kiezers kunnen aan-
spreken. Wanneer we in staat zijn om de 
relevantie van lokale politiek aan de kiezer 
te laten zien, zouden we nog wel eens voor 
een aangename verrassing kunnen komen 
te staan. Maar dat is niet het belangrijkste. 
Wanneer we eensgezind ons enthousiasme 
kunnen delen voor wat we doen binnen de 
ChristenUnie in Apeldoorn, kunnen we in 
alle dankbaarheid weten dat we ons voor de 
goede strijd hebben ingespannen. Zullen we 
daar samen voor gaan? 
 

Met	vriendelijke	groet,	
Ron Rietjens 

Campagneleider ChristenUnie 
gemeenteraadsverkiezingen Apeldoorn
e-mail: info@apeldoorn.christenunie.nl
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De slogan van de landelijke ChristenUnie 
luidt: “Geef jouw geloof een stem.” Dat geeft 
een op te stellen campagneplan al richting 
en geeft aan dat we onze potentiële kiezers 
in principe binnen handbereik hebben. In de 
lokale Kerken en bijvoorbeeld in christelijke 
(sport)verenigingen mogen we ons verheu-
gen op veel sympathie. De kunst is om die 
sympathie om te zetten in een stem voor 
de ChristenUnie. Mogelijk zullen ook niet 
christenen op ons stemmen. Het is alleen de 
vraag in hoeverre we dat als campagneteam 
effectief kunnen stimuleren. Feit is dat we 
onze boodschap mogen uitdragen en een 
lichtend licht en een zoutend zout mogen 
zijn voor Apeldoorn. Dat kan ook anderen 
nieuwsgierig maken. Of meer nog, nieuws-
gierig maken naar die hoop die we kunnen 
vinden in Christus. Want met Christus zijn wij 
meer dan overwinnaar. 
 
Naast alle tijdlijnen en plannen die we ma-
ken, wil ik jullie vragen om biddend naar 19 
maart 2014 toe te leven. Want als de Heer 
het werk niet zegent, vergeefs zwoegen de 
arbeiders. We kunnen en willen niet zonder 

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014 lijken nog ver weg, maar schijn 
bedriegt. Die datum is er eerder dan je denkt. 
We hebben nog zo’n 270 dagen. Voor mij is 
dit de eerste keer dat ik een verkiezingscam-
pagne mag leiden en ik zal daar dan ook 
graag	 jullie	 hulp	 bij	 kunnen	gebruiken.	Ge-
lukkig weet ik inmiddels al een en ander over 
de lokale politiek, maar er zijn ook vragen. 
“Wat drijft ons om als ChristenUnie in de ge-
meenteraad	in	Apeldoorn	te	zitten?”	en	“Wat	
betekent	dat	dan	concreet	voor	Apeldoorn?”	
Interessant is in dat opzicht de vraag wat 
er zou gebeuren in Apeldoorn, wanneer we 
bijvoorbeeld vijftien zetels zouden krijgen. 
Of	 nog	meer.	Misschien	 denken	we	wel	 te	
min	over	de	plannen	die	onze	Heer	met	ons	
heeft.

Kijk voor actuele informatie op de 
website van ChristenUnie Apeldoorn 

www.apeldoorn.christenunie.nl
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Uit het bestuur
Wijzigingen

Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

voorzitter: Bart den Dekker, 
dendekkerchristenunie@gmail.com,
055-5346331

secretaris: Thea Buurman, Nieuwe 
Voorweg 5, 7364 AD Lieren, 
bestuur@apeldoorn.christenunie.nl,
055-5062860

penningmeester: Otto Ronner, Balus-
trade 21, 7325 GP Apeldoorn, 055-
3604099

lid: Egbert Sellies

lid: Mark Wallet

Het bestuur van de ChristenUnie Apeldoorn 
is blij dat de ledenvergadering afgelopen 
april toestemming gaf voor het aanstel-
len van 2 nieuwe bestuursleden. Door het 
aftreden van Fredy Meel, Mieke van Arkel 
en het overstappen van onze voorzitter 
Erik Jan Aalbers naar de fractie was er een 
ernstig tekort ontstaan. Ook gaf de vergade-
ring toestemming Bart den Dekker, na een 
periode als ad interim voorzitter gefunctio-
neerd te hebben, officieel tot voorzitter te 
benoemen.
Wij zijn ook blij dat met de benoeming van 
Mark Wallet en Egbert Sellies het gelukt is 
het bestuur te verjongen. 

Het bestuur gaat nu op volle kracht vooruit 
richting de verkiezingen en rekenen erop 
dat de leden, samen met bestuur en fractie, 
zich willen inzetten voor een goed resultaat.

Provinciale informatie is te vinden op de website van ChristenUnie Gelderland: 
www.gelderland.christenunie.nl. De provincie neemt besluiten over het provinciale wegen-

net, ook bijvoorbeeld over de route langs het Apeldoorns Kanaal: de N786 en de N348.



Van AWBZ naar Wmo
De Kracht van Apeldoorners

ChristenUnie Apeldoorn pagina 10

Gemeenten,	dus	ook	Apeldoorn,	krijgen	
de komende jaren meer taken op sociaal 
terrein. Eén daarvan is de begeleiding, die 
nu nog uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten	(AWBZ)	wordt	betaald.	Bij	
begeleiding gaat het bijvoorbeeld om dag-
besteding voor verstandelijk gehandicapten, 
dagactiviteiten voor psychiatrische patiën-
ten, activiteiten voor dementerende ouderen 
en dergelijke. 
Voor mensen die deze begeleiding krijgen 
gaat er veel veranderen. En dat geldt net zo 
goed voor hun familie, vrienden, buren, ken-
nissen en begeleiders. Vanaf 1 januari 2015 
moet de gemeente deze begeleiding gaan 
regelen.	Met	25%	minder	geld	doen	dan	er	
nu aan wordt uitgegeven. De gedachte van 
het kabinet daarbij is dat de gemeente deze 
taak beter én goedkoper kan uitvoeren, 
omdat zij dichter bij de burgers staat dan de 
rijksoverheid. 

Deze overgang is één van de zogenaamde 
decentralisaties: taken die het Rijk overhe-
velt naar de gemeente. Andere taken zijn 
bijvoorbeeld de uitkeringen voor jonggehan-
dicapten en de jeugdzorg.

Enorme klus
De decentralisatie van de begeleiding is 
een enorme klus; de gemeente is al ge-
ruime tijd bezig met de voorbereiding. Het 
gaat alleen al in Apeldoorn om 2600 men-
sen.
De precieze invulling van de nieuwe wet 
is nog niet bekend. Wel weten we op 
hoofdlijnen wat gaat gebeuren. Ik vind het 
belangrijk dat cliënten en hun familie en 
zorgprofessionals de gelegenheid krijgen 
zich goed voor te bereiden op de nieuwe 
situatie. Daarom heeft het college van B&W 
als voorbereiding de nota Begeleiding  ‘De 
kracht van Apeldoorners’ gepresenteerd. Na 
de inspraakperiode (tot 20 juli mogen men-
sen/organisaties schriftelijk reageren) wordt 
de nota naar de gemeenteraad gestuurd. 

Omdat we de inspraak laagdrempelig wil-
len houden, bespreken we de nota voor de 
zomervakantie actief met professionals en 
cliënten in een serie bijeenkomsten ver-
spreid over de stad. De gemeenteraad wil 
de nota na de zomervakantie bespreken.

Eigen verantwoordelijkheid
Vanaf 1 januari 2015 valt de Begeleiding 
onder de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo). Allereerst staat de eigen kracht 
van mensen centraal. We kijken naar wat 
mensen wél kunnen, in plaats van naar wat 
ze níet kunnen.
We spreken mensen aan op hun eigen 
verantwoordelijkheid. In eerste instantie 
kijken we wat cliënten en hun naaste omge-
ving (familie, vrienden, buren) zelf kunnen 
regelen. Pas daarna komt de professionele, 
door de overheid betaalde zorg in beeld. 
Daarbij zal vaak individuele begeleiding 
plaats maken voor een collectieve activiteit. 
We maken minder kosten dan we nu doen, 
want de zorg moet betaalbaar blijven. Het 
college van B&W heeft de opdracht de zorg 
voor degenen die niet zonder kunnen goed 
op maat overeind te houden. 
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Wat betekent dit voor Apeldoorners?
Concreet betekent dit dat er vaker een be-
roep gedaan wordt op ons allemaal om een 
handje te helpen bij mensen die ondersteu-
ning nodig hebben. Een boodschap doen 
of een wasje draaien voor de buurvrouw op 
leeftijd, helpen met financiën, af en toe zor-
gen voor de autistische zoon van vrienden. 
Zaken die eigenlijk normaal zouden moeten 
zijn maar dat in onze drukke maatschappij 
vaak niet meer zijn. De gemeente zal in een 
campagne Apeldoorners vragen een steen-
tje hieraan bij te dragen. 
We zullen hierbij extra aandacht moeten 
geven aan mantelzorgers,bijvoorbeeld door 
ze een ondersteuner te bieden of door pe-
riodiek een logeeradres te regelen voor de 
cliënt.

Wat betekent het voor cliënten?
Voor cliënten en hun begeleiders heeft 
het grote gevolgen. Het gaat hier om een 
kwetsbare doelgroep die zorgvuldig moet 
worden voorbereid op veranderingen. 

Dat doen we door met alle 2600 cliënten 
persoonlijk in gesprek te gaan. De eerste 
gesprekken vinden in het najaar van 2013 
plaats. Zo kunnen we de behoeften van de 
cliënten peilen en kijken wat de omgeving 
van cliënten kan opvangen. In het voorjaar 
van 2014 volgt een tweede gesprek waarin 
definitieve afspraken worden gemaakt. Door 
zogenaamde pilots weten we trouwens dat 
mensen het vaak erg fijn vinden als hun 
talenten op waarde worden geschat en als 
ze zelf meer kunnen doen dan tot nu werd 
aangenomen.

Ook professionals moeten anders gaan 
werken: naar alle leefgebieden van de cliënt 
moet worden gekeken, meer gericht op 
samenwerking maar vooral: naar wat hun 
cliënten en hun omgeving zelf kunnen. 

Paul Blokhuis
wethouder Zorg en  Welzijn

Keuzes maken
In de Nota Begeleiding maakt het college een aantal keuzes. 
De belangrijkste zijn:
• het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor de Begeleiding is taakstellend. 
 Met dat geld zullen we het moeten doen;
• er komt één budget voor alle Wmo-resultaatgebieden in plaats van deelbudget 
 ten per taak (schoon en leefbaar huis, zich kunnen verplaatsen en zelfredzaam 
 heid). Zo kunnen we per klant maatwerk bieden en de beste oplossing kiezen;
• de cliënt betaalt zelf een maximaal mogelijke financiële bijdrage; dit is een voort 
 zetting van bestaand beleid. Zowel in het welzijnsbeleid als in het zorgbeleid  
 gaan we uit van eigen kracht van burgers. Eigen financiële draagkracht is ook  
 eigen kracht;
• algemene voorzieningen gaan voor op collectieve voorzieningen en collectieve  
 voorzieningen gaan voor op individuele voorzieningen;
• uitgangspunt is Begeleiding in de eigen wijk, om het vervoer betaalbaar te hou 
 den;
• van cliënten wordt een tegenprestatie naar vermogen verwacht. Dat kan zijn een  
 baan met enige ondersteuning, vrijwilligerswerk of inzetten op het ontwikkelen  
 van hun eigen vaardigheden;
• er komt geen overgangsregeling voor bestaande cliënten.

Meer weten?
Meer informatie is te vinden op www.apeldoorn.nl/begeleiding. Daar staat ook de Nota 
Begeleiding en een eenvoudiger samenvatting daarvan.
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FractieNieuws Apeldoorn

Dromen over Apeldoorn

De meeste reacties zijn zorgelijk, een enkeling ziet kansen:
“Wat ik als mogelijkheid zie: Het aantrekken en uitdoen van steunkousen bij die oudere 
dame in de straat. Of oogdruppelen bij die alleenstaande meneer om de hoek. Nu gebeurt 
dat nog te vaak door een wijkverpleegkundige (niet eens een goedkopere verzorgende).”

“En zal ik dan voor mantelzorg aankloppen bij het Buurthuis: wie kan er de komende week 
mij komen helpen met wassen en aankleden? Lijkt mij toch niet prettig als Annie (die vaak 
de rollade wint met de bingo) mij zal komen wassen en aankleden.”

“Uw droom zal een nachtmerrie worden of een flinke kater. Overheidstaken worden over-
geheveld naar gemeenten, met een flinke korting natuurlijk. De gevolgen laten zich ra-
den…”

“Zonder een sterke lokale economie zal het allemaal niet lukken. Focust u daarop.”

We zoeken nog altijd naar dromen. Wat is jouw toekomstdroom voor Apeldoorn? 
Stuur ze naar j.huizing@apeldoorn.nl of naar christenunie@apeldoorn.nl

Stuur me uw dromen voor Apeldoorn!

Dat is de oproep die gemeenteraadslid 
Jeannet	Huizing	dit	voorjaar	doet	via	www.
apeldoorndirect.nl. Achtergrond van de 
vraag is de veranderende rol van de over-
heid: de verzorgingsstaat van vandaag 
verdwijnt.

Een bloeiende samenleving
Jeannet Huizing: “Mijn droom is dat we over 
twintig jaar in onze Apeldoornse samenle-
ving omzien naar elkaar, want een betere 
wereld begint bij onszelf. 
Vrijwilligerswerk is zowel halen als bren-
gen. In elke buurt kun je een ommetje in 
het groen maken. Dichtbij in de eigen wijk 
hebben we alle basisvoorzieningen in de 
buurt van bewoners: een gezondheids-
huis, fitnessruimte, winkel, kleine bedrijfjes, 
buurtcontactpunt, samenkomstruimtes, 
speelvelden, sportverenigingen, kerken, 
scholen. De collectieve voorzieningen zijn 
van de bewoners. De gemeente faciliteert 
en ondersteunt door bewoners gewenste 
ontwikkelingen.”


