
Het Haags Wmo-netwerk, waar Voorall deel van uit maakt, organiseerde op 21 
januari een lijsttrekkersdebat. Een uitgelezen kans om vanuit de gezamen-

lijke achterban stellingen voor te leggen aan de verschillende partijen. Deze hadden 
betrekking op de Wmo en de ‘Langdurige Zorg’. Ook gaven de lijsttrekkers hun visie 
op de Wmo in de toekomst: de gemeente krijgt te maken met nieuwe taken, maar ook 
met grote bezuinigingen. Het is duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden en 
dus zullen voorzieningen niet meer voor iedereen beschikbaar zijn. We moeten terug 
naar de menselijke maat, uitgaan van wat de burger, u dus, nodig heeft om mee te 
kunnen doen. 

Daarom is het belangrijk om gebruikers van de Wmo te betrekken bij het maken van 
het beleid en bij het toetsen daarvan, zodat de gemeente goed inzicht krijgt in de ef-
fecten op haar burgers. Kortom, de burger moet een vinger in de pap krijgen! 

Lees hier meer over alle veranderingen.

In de partijprogramma’s van D66, HSP, SP en Groep de Mos hebben wij een concrete 
uitwerking over de inbreng van zorggebruikers van de Wmo gelezen. Zo wil D66 zorg-
gebruikers actief betrekken bij de uitvoering van deze nieuwe zorgtaken, bijvoorbeeld 
in de vorm van een nieuw te vormen ‘cliëntenraad’. Groen Links en de HSP zijn beide 
van mening dat burgers in het algemeen meer direct betrokken moeten worden bij alle 
beslissingen van de gemeente.

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en deze zijn belangrijker dan 
ooit. De rijksoverheid hevelt namelijk steeds meer bevoegdheden over naar de 

gemeente. Hierdoor zal de gemeente Den Haag belangrijke beslissingen moeten nemen 
op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Deze beslissingen raken vele Hage-
naars met een beperking, ook u!

De gemeente gaat veel van u verwachten. ‘Meedoen!’ is de slogan voor de komende 
jaren. Van u wordt verwacht dat u zelf de regie voert over uw eigen leven en voor hulp 
niet te snel bij de gemeente aanklopt. U kunt daar namelijk alleen nog een beroep doen 
op de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo), indien u uw probleem niet met be-
hulp van uw omgeving kunt oplossen. Dus als u uw huishouden niet meer kunt doen of 
als boodschappen halen te zwaar voor u wordt, zult u eerst in uw eigen omgeving naar 
een helpende hand moeten uitkijken. 

Voorall vindt het belangrijk dat u mee kunt doen aan de Haagse samenleving, maar dan 
wel op uw eigen wijze. Daarom brengt Voorall deze verkiezingskrant uit, waarin we ne-
gen belangrijke onderwerpen voor u belichten. Wij zijn in de partijprogramma’s van de 
verschillende politieke partijen gedoken en hebben hun standpunten aangaande de zorg 
voor mensen met een beperking en ouderen met elkaar vergeleken. Zo kunt u bepalen 
wat voor u het belangrijkst is en hoe u door uw stem op 19 maart kunt bijdragen aan 
het garanderen van goede zorg. Op deze manier kunt u invloed uitoefenen op de be-
sluitvorming bij de gemeente en daardoor een wezenlijk verschil maken. 

Bij verschillende onderwerpen in de krant verwijzen we naar ‘wat de partijen er over 
zeggen’. Dit is een achtergronddocument met ‘quotes’ uit de diverse partijprogramma’s 
en het is ook te vinden via: www.voorall.nl/Wat_zegt_de_politieke_partij.pdf
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Meedoen door goed vervoer 

Misschien maakt u regelmatig gebruik van de 
Taxibus om naar een vereniging te 

gaan of iemand een bezoek te brengen. Dan weet u dat deze er 
speciaal is voor die Hagenaars die een beperking hebben of die ou-
der zijn dan 65 en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. De 
‘Regeling Taxibus’ valt binnen de Wmo. De Taxibus is toegankelijk 
voor rolstoelen en scootmobielen. Ook mensen met een verstande-
lijke beperking zijn genoodzaakt hiervan gebruik te maken, omdat 
het openbaar vervoer (OV) voor hen te moeilijk is.

Goed vervoer is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen 
doen. Voorall is al jaren met vervoerders in gesprek om het OV in 
Den Haag toegankelijk te maken. RandstadRail is hier een goed 
voorbeeld van. 

Onze mening is, dat een toegankelijk OV de druk op voorzienin-
gen als Taxibus en Regiotaxi kan verlichten. Maar het OV is niet per 
definitie voor iedereen geschikt als vervoersmiddel. Het OV en de 
Taxibus zijn niet aan elkaar gelijk en ook niet inwisselbaar. Het is dan 
ook belangrijk dat de komende collegeperiode aan de Taxibusrege-
ling niets verandert. 

De SP zegt in haar programma dat het gebruik van de Taxibus voor 
minder validen en ouderen alleen nog maar vergoed wordt voor 
mensen met een inkomen tot modaal. De PVV en HSP stellen reso-
luut: ‘handen af van de Taxibus’. CDA, D66 en GroenLinks steken 
in op een OV-halte op loopafstand (max. 500 meter) voor alle Haag-
se burgers. Verbetering van toegankelijkheid van het OV, daar zijn 
alle partijen voorstander van. 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

Inkomensondersteuning (Wtcg) 
Als u in aanmerking komt voor toeslagen en tegemoetko-

mingen, zoals de ‘zorgtoeslag’, de ‘compensatie eigen 
risico’ en de ‘tegemoetkoming chronisch zieken’ let dan goed op. 
Ook in deze regelingen gaat veel veranderen.

Door de nieuwe regels zijn de gemeenten al vanaf 2014 deels en 
vanaf 2015 geheel zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning aan 
chronisch zieken en gehandicapten. Het Rijk geeft een budget om 
het inkomensverlies voor deze doelgroepen te compenseren, maar 

wel met een korting van 45%. Daarnaast wordt op dit moment in 
het kabinet nog een wetsvoorstel behandeld dat kan leiden tot nog 
eens een forse bezuiniging. 

De gemeente krijgt de plicht om invulling te geven aan de inko-
mensondersteuning voor mensen met een beperking en voor hen 
die meerkosten hebben. Dit kan de gemeente doen door deze 
verplichting op te nemen in de nieuwe verordening Wmo of in de 
‘bijzondere bijstand’.

Voorall vindt dat een gericht inkomensbeleid voor chronisch zieken 
en gehandicapten noodzakelijk is om Hagenaars met een beperking 
te kunnen blijven ondersteunen en mee te laten doen aan de sa-
menleving. Voorall vindt daarom dat het onder de Wmo moet vallen 
en niet onder de bijstand.

We hebben navraag gedaan over dit actuele onderwerp. Van drie 
partijen hebben we hier een reactie op ontvangen. Geen van de 
partijen is in staat geweest om onze grote zorg over dit onderwerp 
weg te nemen. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen 
goed te blijven volgen.

De PVV is fel gekant tegen de huidige bezuinigingen van het ka-
binet en stelt voor deze waar mogelijk lokaal op te vangen. SP en 
Groep de Mos willen beide dat er een inkomenscompensatie  komt 
vanuit gemeentelijke middelen voor mensen met hoge zorgkosten 
of mensen die door bezuinigingen terugvallen onder het minimum 
inkomen.
 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

Sport en bewegen 

Als u sport en beweegt, merkt u vast dat het u meer oplevert 
dan alleen een gezond lijf. U ontmoet weer eens andere 

mensen en soms komen daar ook weer leuke afspraken uit voort. 
Dit noemt de gemeente ‘participatie’. Dat wil zeggen dat u door 
sport meedoet en erbij hoort. Ook zorgt u goed voor uzelf als u 
beweegt en dat kan voorkomen dat u meer klachten krijgt. Dit heet 
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‘preventie’. Gezondheid, preventie en participatie zijn redenen om 
te willen dat er in de Wmo aandacht is voor sport. 

Voorall vindt het belangrijk dat u een beroep kunt doen op de ge-
meente om deel te nemen aan uw sport. Maar ook dat het u mo-
gelijk gemaakt wordt om naar de sportlocatie toe te gaan. Met de 
Taxibus als dat voor u nodig is. 
 
In verschillende partijprogramma’s wordt het belang van sport aan-
gegeven, maar er wordt niets gezegd over ondersteuning bij sport 
binnen de Wmo. Tijdens het Wmo-debat werd door alle aanwezige 
partijen gezegd dat ondersteuning van sport als belangrijk onder-
deel van de Wmo gezien moet worden. In de huidige Wmo-verorde-
ning kan de Taxibus ingezet worden voor vervoer naar de sport.

In het programma van de SP lezen we de concrete suggestie voor 
meer aangepaste sportmogelijkheden in ouderen-en zorginstellin-
gen. Ook CDA, Groen Links en de HSP pleiten voor een actieve 
rol van de gemeente bij sportactiviteiten voor Hagenaars met een 
beperking.

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

Eigen kracht, eigen regie 

De gemeente Den Haag wil een betrokken samenleving zijn, 
waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Maar 

dit kan voor u moeilijk zijn, omdat u door uw beperking, ziekte of 
ouderdom moeite heeft uw zelfstandigheid te behouden. Hoe kunt 
u toch mee blijven doen? 

De bedoeling is dat u in uw eigen familie of vriendenkring een 
oplossing voor uw probleem gaat vinden. Zo kunt u iemand vragen 
hierover met u mee te denken. Soms kan de oplossing geboden 
worden door de inzet van een vrijwilliger. Als het u niet lukt om op 
iemand in uw omgeving terug te vallen, kan de gemeente u helpen. 
Het gaat dan om ondersteuning bij het huishouden, mobiliteit en 
aanpassingen in en rondom uw huis en op financieel gebied. Het 
kan zijn dat hiervoor een gesprek nodig is met een gemeenteconsu-
lent; dit wordt het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. 

Voorall vindt dat uw vraag om ondersteuning goed met u bespro-
ken moet worden. De Wmo biedt maatwerk, dus is het belangrijk 
dat u een adequate oplossing krijgt voor uw probleem. U moet met 

al uw vragen bij één loket terecht kunnen. 

De invloed van de bezuinigingen is duidelijk terug te vinden in de 
partijprogramma’s van alle partijen. We zien een omslag van groot-
schalige zorg naar kleinschalige zorg, dichter bij de mensen in hun 
buurt. De VVD legt hierbij veel nadruk op de inzet van mantelzor-
gers en vrijwilligers. De partijen PVV, SP en Groep de Mos willen, 
ondanks de bezuinigingen, niet dat professionele zorgtaken worden 
ondergebracht bij vrijwilligers. PvdA, CDA, D66 en Groen Links 
zien de zorgtaken ondergebracht in een combinatie van mantel-
zorg, vrijwilligers en professionele zorg. In alle programma’s wordt 
de inzet van wijkteams en wijkverpleegkundigen beschreven, maar 
nog onvoldoende concreet uitgewerkt.
Het viel Voorall op dat Groen Links streeft naar ondersteuning van 
de zorgvrager met één plan en één centraal aanspreekpunt. 

Voorall is er bezorgd over dat mensen straks niet de juiste zorg 
krijgen, omdat de gemeente gedwongen wordt te bezuinigen op de 
zorg. Bij navraag deelden vele partijen onze zorgen.
 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

 

Dagbesteding voor mensen met 
een verstandelijke beperking

U heeft vast al gehoord dat de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de begeleiding van uw familielid met een 

verstandelijke beperking die thuis woont en naar een ‘dagbeste-
dingslocatie’ gaat, onder de Wmo komt te vallen. Voor mensen met 
een verstandelijke beperking is dagbesteding een vorm van werk. 
Zij voelen zich gewaardeerd in het werk dat zij doen en dat is goed 
voor hun eigenwaarde en voor hun ontwikkeling. Deze vorm van 
dagbesteding moet dus niet gezien worden als vrijetijdsbesteding of 
als ontlasting van de mantelzorg.

Voor de uitvoering van de dagbesteding krijgt de gemeente min-
der geld en denkt dit te kunnen ondervangen door samenwerking 
met welzijnsorganisaties en door de inzet van vrijwilligers. Het kan 
hierdoor zijn dat uw familielid straks veel meer thuis zit en dat de 
dagbesteding op vrijetijdsbesteding lijkt. Ook is het de vraag of er 
voldoende deskundige begeleiders zijn die zien wat er nodig is om 
uw familielid een goede dagbesteding te bieden.

Tijdens het Wmo-debat hield het VG Platform een pleidooi voor 
specifieke aandacht voor mensen met een verstandelijk beperking 
binnen het gemeentelijk beleid. Ook is ervoor gepleit dat bij de inzet 
van vrijwilligers gezorgd wordt voor enige kennis omtrent het om-
gaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Alle partijen maken weinig specifiek onderscheid in het beleid voor 
de groep mensen met een verstandelijke beperking. Partijen die 
gereageerd hebben op onze vragen zijn het er over eens dat de 
dagbesteding overeind moet blijven. 

Voorall blijft zich wel zorgen maken over de kwaliteit en kwantiteit 
van deze dagbesteding, omdat niet duidelijk wordt of en hoe deze 
gehandhaafd zullen worden.
 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.
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Digitaal toegankelijk loket
 
In het huidige digitale tijdperk is veel via internet te regelen. 

Als u hulp van de gemeente wilt aanvragen, kan dat bij het 
digitale loket www.denhaag.nl/wmo.
Voor eenvoudige vragen is het digitale loket een handig hulpmiddel. 
Heeft u te maken met meerdere problemen die uw zelfredzaamheid 
belemmeren, dan is het vaak nodig dat er een zorgvuldig ‘keuken-
tafelgesprek’ wordt gevoerd. De Wmo-consulent neem dan contact 
met u op om de aanvraag te bespreken.

Voorall vindt het belangrijk dat het digitale loket gebruiksvriendelijk 
gemaakt wordt. En dat mensen geholpen kunnen worden bij het 
invullen van een digitale aanvraag, want voor veel mensen is dit 
een moeilijke activiteit. Toegankelijkheid van websites is hierbij een 
vereiste voor mensen die slechtziend of blind zijn.
Ook moet het mogelijk zijn om telefonisch en tijdens een gesprek 
een aanvraag te doen.

De HSP stelt dat de gemeentelijke website toegankelijk moet zijn 
voor mensen met een zintuigelijke beperking. Alle partijen zien een 
belangrijke rol weggelegd voor internet voor wat betreft het stellen 
van vragen en het regelen van zorg. 
 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

 

Mantelzorg 

Als u voor iemand met een ziekte of een beperking in uw 
omgeving zorgt en ook nog werkt en uw eigen gezin 

heeft, kunt u het gevoel krijgen van overbelasting. Daarom heeft 
u als mantelzorger af en toe wat vrije tijd nodig. U kunt dan een 
beroep doen op ‘respijtzorg’. Degene voor wie u zorgt kan tijdelijk 
naar een logeeradres, of u krijgt regelmatig iemand thuis aan wie u 

de zorg even kunt overdragen.
De gemeente heeft met de uitvoe-
ring van de Wmo de verantwoor-
delijkheid voor zorg en begeleiding 
aan huis. Deze is er op gericht dat 
mensen zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen. 

Voorall vindt dat de mantelzorger 
betrokken moet zijn bij het ‘keuken-
tafelgesprek’, of een apart gesprek 
aangeboden moet krijgen als het 
gesprek stokt in het bijzijn van de 
zorgvrager. Wat gedaan kan worden 
om de mantelzorgtaak te verlichten, 
moet goed besproken worden. Ook 
hier geldt: Maatwerk! Dan houdt de 
mantelzorger het vol.

Alle partijen beseffen dat de mantelzorgers veel zorg voor hun 
rekening nemen en dat dit vraagt om ondersteuning bijvoorbeeld in 
vorm van respijtzorg. In de partijprogramma’s van CDA, PvdA, PVV, 
SP, Groen Links en HSP zijn hier dan ook concrete plannen over te 
lezen.

CDA, PVV, SP stellen voor een gratis parkeervergunning te verstrek-
ken aan mantelzorgers.
 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen.

 Persoonsgebonden budget 
Een persoonsgebonden budget 

(PGB) is een geldbedrag dat 
u kunt krijgen om zelf uw zorg te orga-
niseren en te betalen. Met een PGB kunt 
u alle vormen van zorg inkopen: Lang-
durige Zorg, Wmo-ondersteuning en in 
bepaalde situaties ook zorg die via de 
zorgverzekeringswet wordt vergoed. 

Met een PGB houdt u de regie in eigen hand; u koopt zelf de on-
dersteuning in die u nodig heeft om uw zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid te behouden. 
De gemeente is nu nog verplicht om de keuze te bieden tussen zorg 
‘in natura’ of een persoonsgebonden budget. Het kabinet wil dat 
de gemeente dat in de toekomst zelf kan bepalen en stuurt nadruk-
kelijk aan op uitkering in natura.

Voorall vindt de keuzevrijheid voor een PGB of zorg in natura voor u 
heel belangrijk.

Van de binnengekomen reacties hebben CDA, D66, SP en Groen 
Links concreet aangegeven voorstander te zijn van de keuze voor 
het PGB.
 

Klik hier voor wat de partijen er over zeggen. 
 

Colofon
Den Haag, maart 2014

De Voorall Verkiezingskrant is een 
uitgave van Voorall, voor Hagenaars met 
een beperking. 
www.voorall.nl
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