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’Mensen moeten weer voor elkaar zorgen’
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behartigers
als lokale
overheden
maken zich
zorgen.

● De eerste plannen
voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) zijn twee jaar
geleden ingebracht door
staatssecretaris Clémence Ross (Welzijn).
● Afgelopen maandag is
het debat over de WMO
in de Tweede Kamer
begonnen. Gehandicapten grepen de gelegenheid aan om tegen de
wet te protesteren. De
actie had succes. De
Tweede Kamer gaf
gedeeltelijk gehoor aan
de wensen. Staatssecretaris Ross moest veel
toegeven, zoals het
invoeren van een beperkte zorgplicht.
● De Welzijnswet en de
Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG) die straks ook onder de
WMO gaan vallen - zijn
enkele jaren geleden al
overgeheveld van overheid naar gemeenten.
● Nu moeten gehandicapten, langdurig zieken
en ouderen bij verschillende loketten aankloppen voor hulp. Iemand
die thuiszorg nodig heeft
moet bij het Regionaal
Indicatie Orgaan zijn.
Een gehandicapte die om
een scootmobiel vraagt,
moet bij de gemeente
zijn.

komt. Maar op dit moment
wil het kabinet jaarlijks 60
miljoen euro uitgeven plus
eenmalig een bedrag van 45
miljoen euro om de wet in te
voeren.
Volgende week zal Klijnsma namens de VNG proberen meer geld op tafel te krijgen. Die onderhandelingen
met het kabinet ziet ze met
vertrouwen tegemoet. Want
ondanks de vraagtekens en
zorgen staat de wethouder
helemaal achter de nieuwe
welzijnswet.
Klijnsma: ,,De filosofie
van de wet deugt. Gemeenten weten veel beter dan de
overheid wat burgers nodig
hebben.’’

Ongelijkheid tussen gemeenten?

REAGEREN?
De nieuwe welzijnswet
heeft gevolgen voor veel
mensen die van zorg
afhankelijk zijn. Maakt u
zich zorgen? Laat het ons
weten en mail naar
l.schalkwijk@AD.nl

Hoewel de WMO een aantal
basisregels kent, mogen
gemeenten zelf weten hoe ze
verder invulling geven aan
het aanbieden van zorg. Dat
kan betekenen dat er ongelijkheid ontstaat tussen
inwoners van bijvoorbeeld
Den Haag en Westland.
De Haagse wethouder Jetta
Klijnsma moet toegeven dat
er inderdaad verschillen
zullen ontstaan. ,,In Den
Haag zullen er andere voorzieningen zijn dan op Texel.
Op het platteland zullen
bijvoorbeeld minder taxirit-

jes gemaakt kunnen worden,
omdat de afstanden groter
zijn dan in onze regio.’’
In de ene gemeente kan het
wonen als gehandicapte,
chronisch zieke of oudere
dus veel luxer zijn dan in de
andere gemeente.
De ene stad is ook de andere
niet. Rijswijk is één van de
meest vergrijsde gemeenten
in het land. Ook Zoetermeer
kent veel ouderen. De gemeente Delft is meer een
studentenstad. Het is de
vraag welk effect een en
ander heeft.

DEN HAAG

Een 61-jarige Hagenaar is gisteren
door het Haagse gerechtshof veroordeeld tot een jaar cel, waarvan
tien maanden voorwaardelijk, voor
de oplichting van ABN AMRO. Ook
moet de man, die met gestolen
bankpasjes tonnen zou hebben gepind, de bank 140.000 euro schadevergoeding betalen. De verdachte
werd door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar, waarvan acht
maanden voorwaardelijk. Zowel hij
als het Openbaar Ministerie ging in
hoger beroep tegen dit vonnis.
De man vertelde tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij handelde onder druk van zijn toenmalige
vriendin. Haar familieleden hadden een plan uitgedacht om de
bank op te lichten. Op de een of andere manier wisten ze aan pasjes te
komen van rijke klanten van de
bank die in het buitenland vertoefden. In totaal namen ze miljoenen
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edereen is het er over
eens: leuke wet die WMO
(Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Maar er
zijn nog wel een hoop vraagtekens en zorgen. Gemeenten zijn bang dat ze te weinig
geld krijgen. En mensen die
zorg nodig hebben, vrezen
dat ze er op achteruit gaan,
of nog erger, verwaarloosd
worden.
Kern van de wet is dat mensen weer voor elkaar moeten
gaan zorgen. De buurvrouw
die een boodschap voor je
doet of je dochter die af en
toe je huis komt poetsen.
,,Hoe mooi dat ook klinkt, in
de praktijk werkt dat natuurlijk niet altijd,” weet Else Koning van de Nieuwe Algemene Gehandicapten Organisatie in Den Haag. ,,Mensen
hebben nauwelijks tijd om
voor anderen te zorgen. En is
je buurvrouw toevallig werkloos, dan is ze verplicht te solliciteren. De gedachte botst
met andere wetten.”
Toch moeten hulpbehoevenden eerst een oplossing
zoeken in de buurt voordat
de gehandicapte, chronisch
zieke of oudere aanklopt bij
de gemeente. Dan levert een
andere zorg op bij de belangenbehartigers van deze
doelgroep: Gaan ze er niet
op achteruit?
Zoals het wetsvoorstel er
nu ligt, hebben gemeenten
een beperkte zorgplicht.
Hulpbehoevenden krijgen
de eerste drie jaar huishoudelijke verzorging, een rolstoel en een persoonsgebonden budget aanvragen dat ze
zelfstandig mogen uitgeven.
Koning: ,,En na die drie
jaar? Wat dan?''
Niet alleen de hulpbehoevende maakt zich zorgen.
Ook bij gemeenten zijn er onzekerheden. Die gaan voornamelijk over geld. De Haagse welzijnswethouder Jetta
Klijnsma is ook WMO-onderhandelaar namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Zij denkt zeker 120 miljoen euro per jaar nodig te
hebben om er voor te zorgen
dat niemand wat tekort

Hof veroordeelt Hagenaar tot
lagere straf voor oplichting bank
op van de betreffende rekeningen.
De verdachte werd gevraagd om in
september 2001 grote bedragen op
te nemen. Hij durfde geen ‘nee’ te
zeggen, zo zei hij zelf. Hij zou geen
cent hebben overgehouden aan de
oplichting. De man was toen financiële controleur bij Defensie.
Video-opnames van de man werden getoond bij Opsporing Verzocht. Een collega herkende hem
en belde de politie.
De verdachte wenste twee weken
geleden al dat hij niet meer terug
naar de gevangenis hoefde. Na zijn
voorarrest ging hij in therapie om
beter ‘nee’ te leren zeggen. De onvoorwaardelijke straf die het hof
hem oplegde was ook niet hoger
dan de periode die hij al in voorarrest had gezeten. Dat kwam omdat
er zoveel tijd zat tussen de arrestatie en de behandeling van zijn beroep. Het hof vonniste gelijk aan de
eis van de aanklager. (Cerberus)

Himba-stam uit Namibië op
tegenbezoek in Ypenburg
ANNEMIEKE HARTMAN
DEN HAAG

Vier bijzondere gasten dansten gisteravond mee op het verjaardagsfeest van Hans Massing (17) uit
Ypenburg. Afgelopen zomer verbleef hij met zijn familie twee weken bij de Himba’s, een primitieve
stam in Namibië, voor het SBS-programma ’Groeten uit de Rimboe’.
Een reis om nooit te vergeten. Deze
winter mochten vier leden van de
stam een kijkje komen nemen in Nederland voor een vervolgserie:
’Groeten Terug’.
,,Met grote ogen kijken de Himba’s naar het leven in het rijke westen,’’ vertelt moeder Monique Massing door de telefoon met op de achtergrond het feestgedruis. ,,We hebben ze twee weken verwend. Ze vin-

Gehandicapten wachten in de hal van de Tweede Kamer op het moment dat de Kamer zich
gaat buigen over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). FOTO NICO SCHOUTEN

Else Koning, gehandicapt
Eigenlijk wist ze nooit beter.
Else Koning uit Den Haag
was van jongs af aan al slecht
ter been door een erfelijke
vorm van reuma. Later kreeg
ze daar nog een spierziekte
bij. Op een gegeven moment
was een rolstoel onvermijdelijk. ,,Dan kom je in de
bureaucratische molen
terecht. In mijn geval heeft
het negen maanden geduurd
voordat ik een rolstoel kreeg.
En pas na twee jaar werd
mijn huis aangepast. Gelukkig gaat dat tegenwoordig
wel sneller.’’
Hoewel ze nu door een
streng dieet weer kan lopen,
weet ze wel wat het is om
afhankelijk te zijn van zo’n
beetje iedereen en alles. ,,Dat
geeft je een machteloos
gevoel. Ik zeg er wel bij dat ik
natuurlijk niet echt anders
weet. Voor iemand die bijvoorbeeld zijn hele leven
heeft gesport en dan in een
rolstoel terechtkomt, is die
plotselinge afhankelijkheid
natuurlijk veel ingrijpender.’’
Over de gedachte achter de
nieuwe welzijnswet is Else
Koning zeker te spreken. Het
idee dat mensen meer voor
elkaar gaan zorgen, is mooi.
,,Alhoewel, zou jij gewassen
willen worden door je buur-

Wassenaarse Slag fors duurder
WASSENAAR

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad
Met de WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning - wordt de huishoudelijke hulp uit de volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld
naar de gemeenten. Ook wordt de
Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (WvG) onder de
WMO gebracht. Lokale overheden
zijn steeds meer verantwoordelijk
voor mensen die die zorg nodig
hebben. ,,Het is een verschuiving
van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad,’’ zegt Jan Steyaart. Hij is
lector lokaal sociaal beleid aan de
Fontys Hogeschool in Eindhoven

en gaf deze week een lezing aan
onder anderen wethouders uit de
Haagse regio en welzijnsorganisaties.
Steyaart noemt de WMO een politiek modeverschijnsel. ,,De bevolking vergrijst. Daardoor wordt zorg
te duur voor de overheid. Door die
verantwoording neer te leggen bij
gemeenten kan er zorg op maat
worden geleverd. Dat moet kosten
besparen.” De lector noemt daarbij
wel een aantal risico’s. ,,Alle aandacht gaat nu uit naar de overgang
van overheid naar gemeente. Er is
geen aandacht voor het genereren

van meer vrijwilligers en mantelzorgers. Terwijl dat ook van wezenlijk
belang is.’’
De WMO verwacht ook veel van
burgerparticipatie. ,,Burgers moeten hun gemeente aanspreken op
de hulpverlening. Maar of ze dat
ook doen? In het verleden deden ze
in elk geval niet.’’
Gemeenten krijgen enerzijds meer
taken. Aan de andere kant hebben
ze de afgelopen tijd ook fors moeten
bezuinigen. ,,Meer taken met minder mensen dus. Kortom: Er is nog
een hoop onduidelijkheid over de
uitwerking van de WMO.’’

aparte regels voor opgesteld. Uitgangspunt is dat niemand straks
meer hoeft te betalen dan nu aan
eigen bijdragen voor de zorg van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Er komt een inkomensafhankelijk
maximum voor de eigen bijdrage
van de WMO en de AWBZ samen.
Volgens de oppositiepartijen SP,
PvdA en GroenLinks is dat echter
niet genoeg.
Zij willen dat ook de eigen bijdrage
voor bijvoorbeeld vervoer naar de

dokter of de revalidatiekliniek en
andere eigen bijdragen moeten
meetellen.
Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA
zijn het daar niet mee eens. Ook
staatssecretaris Ross heeft er geen
oren naar.
Als de Tweede Kamer uiteindelijk
heeft ingestemd met de nieuwe
welzijnswet, gaat de Eerste Kamer
zich buigen over de WMO.
Eenmaal goedgekeurd wordt de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd op 1 januari 2007.

den alles onwijs leuk en doen gewoon met ons mee. Vooral films kijken, dat willen ze echt iedere
avond. Maar ze beginnen wel weer
naar huis en naar hun kinderen te
verlangen. Ze vroegen vandaag
wanneer het vliegtuig gaat.’’
Een van de heikele punten voor
Monique tijdens de zomervakantie
was het feit dat Himba-vrouwen
zich hun leven lang niet mogen wassen. Bij de familie Massing staat hygiëne hoog in het vaandel. ,,Daaraan kon ik dus niet meedoen.’’ Hoe
zit dat nu met de Himba’s? ,,De
vrouwen wassen zich ook hier nog
steeds niet. Hun mannen vinden
het heerlijk om hier te kunnen
douchen. Die gaan iedere dag.’’
De televisieserie ’Groeten Terug’ is
vanaf zaterdag 18 maart (21.00
uur) te zien op SBS6.

Bezoekers van het Wassenaarse
Slag kunnen voor deze zomer de
borst nat maken. Strandtenthouders zien zich verplicht de prijzen
van de consumpties te verhogen na
een forse stijging van de pacht. „De
prijzen moeten we nu wel verhogen
om uit de kosten te komen,’’ zegt
Sander van der Kroft van strandpaviljoen Sport. Onlangs besloot de

gemeente de pacht voor de uitbaters op het strand flink te verhogen
omdat de uitgaven aan het slag de
inkomsten ver overstijgen. Bovendien wil Wassenaar het populaire
strand aan een flinke opknapbeurt
onderwerpen. „Mijn pacht verhogen ze met vijfhonderd procent,’’
zegt Hans van de Marel van de Golfslag. „Zo gaat de lol van een strandtent er aardig af.’’

ZONDAG OPEN

DEN HAAG EN WATERINGEN!
Nog enkele
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Wat volgt?

Else Koning. FOTO RONALD FLEURBAAIJ

vrouw?’’ Koning, ook oud-bestuurslid van de Raad Welzijn Gehandicapten én kenner van de WMO, maakt zich
zorgen over de uitvoering de
nieuwe wet. Haar grootste
zorg van de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning is dat er straks naar het
inkomen van iemand wordt

gekeken in plaats van naar
de noodzaak. Om te voorkomen dat mensen die zorg
nodig hebben ook niks mislopen, pleit ze voor een onafhankelijk en objectief indicatie orgaan. ,,Dat zal ervoor
zorgen dat iedereen krijgt
wat hij nodig heeft,’’ denkt
ze.

Komende week gaat het debat over
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verder in de Tweede Kamer. Het is wel duidelijk dat een
meerderheid zal instemmen met de
nieuwe wet.
Er is nog wel een aantal punten
waar de Tweede Kamer over gaat
‘vechten’ met staatssecretaris Ross
(Welzijn). Zo komt er nog een debat
over de eigen bijdrage die gebruikers (voornamelijk gehandicapten,
chronisch zieken en ouderen)
moeten betalen, want daar worden

te koop!
Meer weten? Surf naar
www.keukenconcurrent.nl

Den Haag: Van der Kunstraat 19.
Wateringen: ‘s Gravenzandseweg 27.
Ook open in Amstelveen, Baarle-Nassau,
Deventer en Son.
Ook gevestigd in (zondag gesloten) Alkmaar, Almere, Arnhem, Barendrecht, Beuningen,
Breda, Groningen, Heerlen, Helmond, Hengelo, Hoorn, Kaatsheuvel, Leiderdorp,
Numansdorp, Oss, Roosendaal, Rotterdam, Schagen, Utrecht, Woerden, Zaandam en
Zwolle. Binnenkort ook in Leeuwarden, Sittard en Veenendaal. www.keukenconcurrent.nl

