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BEZUINIGINGEN TASTEN RECHTEN OP WMO ZORG ERNSTIG AAN.

Straks, op 15 november, beslist de gemeenteraad over de begroting. Naast de keiharde
bezuinigingen ten koste van mensen met bijstand, wijkcentra, bibliotheken en
ouderenactiviteiten gaat ook de gemeentelijke WMO zorg op de schop. ledereen krijgt hier
mee te maken. Allemaal worden we ouder en afhankelijker. Wijzelf, maar ook onze ouders,
buren en vrienden.

De aanpak van wethouder Boeve lijkt nergens op. De afgesproken evaluatie van de
Amersfoortse WMO aanpak moet nog plaatsvinden. Toch is er maar vast een andere WMO
verordening gemaakt, die in het nieuwe jaar in moet gaan. De inhoud van deze verordening
wordt weliswaar in december in de gemeenteraad besproken, maar de bezuinigingen
worden nu ingeboekt. Dus na de vaststelling van de begroting, op 15 november, kan er niets
meer veranderd worden. Dat hele debat in de gemeenteraad over de nieuwe WMO
verordening, ergens in december, heeft geen enkele zin. Financieel ligt dan alles al vast.

Wethouder Boeve vindt dat we allemaal weten dat we ouder worden met gebreken. Dus,
zegt hij, moet iedereen zelf maar zijn of haar woonsituatie tijdig aanpassen.Wèg
verhuiskostenvergoeding, wèg vergoeding woningaanpassing tot ongeveer €6'800,- en wèg
vergoeding trapliften. Alsof we allemaal, financieel of anderszins, in staat zijn om zo op onze
toekomsfueruvachting in te spelen. Factoren als draagkracht, sociale verbanden, familie, de
nabijheid van mantelzorg(!), het ontbreken van een aanvaardbaar alternatief enz. spelen een
rol. Ook is moeilijk te voorspellen wanneer mensen exact in hun mogelijkheden achteruit
gaan en dienen sommige verslechteringen zich plotseling aan. Deze fínanciële steun in de
rug moet dus blijven! ln het voorbijgaan schrapt de wethouder ook diverse
onderhoudsbijdragen, bijvoorbeeld voor rolstoelen, en de verzekering voor de scootmobiel.
Daarnaast wil dit college een inkomensgrens hanteren van 1,5 keer het bijstandsniveau voor
Hulp bij het Huishouden categorie 1. Een collega raadslid zei: "Dus een huishoudelijke hulp
heeft geen recht op huishoudelijke hulp!" De SP is overigens geen tegenstander van een
inkomensafhankelijke aanpak, maar de inkomensgrens van 1,5 keer het bijstandsniveau is
echt te laag. Dat moet tenminste twee keer worden! Verder krijgt de gemeente in de nieuwe
verordening veel meer ruimte om aanvragen zo zuinig mogelijk af te handelen, tenuijl de
rechtspositie van de aanvrager onduidelijk is. 'We moeten af van de claimcultuur!", roept het
college. Claimcultuur? Het gaat toch gewoon over rechten van mensen?

Landelijk wordt er gesproken over de "kanteling" van de WMO. Dit bestuurlijke begrip
betekent eigenlijk dat mensen, die van zorg afhangen, meer moeten kunnen meedoen in de
maatschappij. Daarbij staat de behoefte van de aanvrager centraal. Het moet dan dus niet
gaan om het afbreken van voozieningen als ordinaire bezuiniging. Het college in
Amersfoort, met wethouder Boeve voorop, maakt misbruik van dit landelijk ingezette thema.

Op het stadhuis schijnen ze te denken dat "voorzieningen afpakken" hetzelfde is als
"mensen sterk maken'. 'Als je niet voor mensen zorgt, zorgen ze wel voor zichzelf." Een
concervatief-liberaal uitgangspunt, dat in onze stad veel kapot maakt. Dit moet nu stoppen!
We kunnen niet werkeloos toekijken hoe Amersfoort verandert in een stad waar mensen
geen verantwoorde zorg meer krijgen en afhankelijk worden van zwaar overbelaste
mantelzorgers. Door rechten af te pakken en zorg te verschralen vernietigt dit college
solidariteit. Onaanvaardbaar! Kom in opstand en laat je stem horen! Mail naar raadsleden
van coalitiepartijen, doe mee met onze kaartenactie en protesteer op de tribune in het
stadhuis. Allen voor één op 15 november!
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