
Raadsmededeling 
  

1. Inleiding: waarom deze mededeling  
In het programma Nieuwsuur was gisteravond aandacht voor de wijze waarop de gemeente Deventer 
invulling wil geven aan de taak persoonlijke verzorging (Awbz-taak). Die taak komt per 1 januari 2015 
voor verantwoordelijkheid van de gemeenten in Nederland.  
 
Naar aanleiding van de uitzending zijn er veel reacties gekomen. In de uitzending zelf van enkele 
belanghebbenden en Kamerleden, maar vooral op Twitter zijn vele negatieve reacties.  
 
Gezien de teneur van het programma zijn de negatieve reacties heel begrijpelijk. De indruk is ontstaan 
dat de gemeente Deventer alle persoonlijke verzorging wil overlaten aan vrijwilligers en werklozen.  
 
 

2. Kader  
 

- Wmo visie 
- Visie op wederkerigheid 

 
3. Kern van de boodschap 

 
Het beeld dat is ontstaan dat alle verzorging straks aan vrijwilligers en werklozen wordt overgelaten 
vraagt een nuancering. Ons uitgangspunt blijft: Waar mantelzorgers, vrijwilligers of 
uitkeringsgerechtigden ingezet kunnen worden moeten we dat vooral doen. Waar professionele hulp 
nodig is, moeten we die beslist bieden. Niemand komt zonder noodzakelijke professionele zorg.  
 

4. Nadere toelichting 
 
Allereerst willen we u laten weten dat de zorg aan het lichaam, de medische verzorging, zoals het 
toedienen van injecties en zorg voor protheses en katheters, een zaak blijft voor professionals. Die 
zorg blijft ook gewoon vallen onder de nieuwe Zorgverzekeringswet. Daarover is wethouder De Jager 
in de uitzending niet duidelijk geweest. Ze betreurt dat dit heeft geleid tot onrust.  
 
We willen u in deze mededeling dan ook informeren hoe beleid en uitvoering er na 2015 uitzien als het 
aan het college ligt. 
 
De taak persoonlijke verzorging komt per 1 januari 2015 voor verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Daarmee krijgen we een nieuw financieel vraagstuk voor de kiezen. Het Rijk verstrekt voor de 
uitvoering van deze taak niet het benodigde geld. Dat betekent dat we genoodzaakt zijn met minder 
geld mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.  
 
Op dit moment loopt er een pilot in Borgele en Platvoet. Daarbij worden Wmo zorgvragers thuis 
bezocht voor een persoonlijk gesprek. Dit betreft de huidige wmo aanvragen (huishoudelijke 
ondersteuning, woningaanpassingen e.d.) en niet de aanvragen persoonlijke verzorging. Er wordt 
gesproken over wat de zorgvrager nodig heeft om goed zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarbij 
wordt meer dan voorheen gekeken naar waartoe iemand zelf in staat is en in hoeverre zijn of haar 
omgeving een rol kan spelen. Wat kan een partner, kind of goede buur of vrijwilliger betekenen?  
 
Vervolgens stellen we vast of en in hoeverre er aanvullende zorgverlening door een van de 
uitvoeringspartners nodig is. Dat is de lijn die we gefaseerd invoeren in de Wmo. En zo gaan we dat 
ook doen als straks de persoonlijke verzorging onze taak wordt.  
 
De inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden in de samenleving is nadrukkelijk een streven van 
de gemeente. Eerder stelden we de visie op wederkerigheid vast. Daarin staat dat we van een 
uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie verlangen. De invoering daarvan verloopt zeer voorspoedig. 
Ons uitgangspunt is dat bij het zoeken naar een passende tegenprestatie de eigen motivatie, de 
opleiding, werkervaring en arbeidsperspectieven van de betreffende persoon voorop staan. We gaan 
dus geen willekeurige werkzoekende lukraak koppelen aan een zorgbehoevende.  
 
 


