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algemene voorzieningen ook
onder het abonnementstarief
te laten vallen. Daarmee vervalt de hierboven genoemde
mogelijkheid.

Invoering abonnementstarief
Wet maatschappelijke ondersteuning
Informatie van KBO-Brabant.
Op 26 september 2018 debatteerde de Tweede
Kamer over verschillende onderwerpen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
Een van de belangrijkste: het abonnementstarief.
Na invoering van dat abonnementstarief betaalt iemand maximaal € 17,50 per vier weken, voor alle Wmomaatwerkvoorzieningen gezamenlijk die de gemeente heeft
toegekend (onafhankelijk van inkomen en vermogen).
In 2019 wordt dit tarief ingevoerd via een AMvB, een eenvoudiger manier van regelgeving. In 2020 moet de wetswijziging
rond zijn die het nieuwe tarief opneemt in de Wmo. Het voorstel is om dan € 19,00 per maand te vragen, i.p.v. € 17,50 per 4
weken.
Zorgen van gemeenten en belangenorganisaties
•

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
heeft aangegeven te vrezen voor ‘aanzuigende werking’
van dit lage tarief. Mensen die nu nog zelf betalen voor
hun voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp) zouden in
de toekomst mogelijk een beroep doen op de Wmo.

•

Gemeenten krijgen bovendien minder inkomsten, omdat
ze maar maximaal 17,50 euro per vier weken aan eigen
bijdrage mogen rekenen.

•

Het abonnementstarief geldt in 2019 nog alleen voor zogenoemde 'maatwerkvoorzieningen': een individuele
voorziening voor iemand persoonlijk (denk aan huishoudelijke hulp, of een traplift). Voor de 'algemene voorzieningen', die voor alle burgers zonder indicatie toegankelijk zijn (inloopdagen, buurtbus) kan een hogere eigen
bijdrage worden gevraagd, tot maximaal de kostprijs.
Belangenorganisaties vrezen nu dat gemeenten hun
maatwerkvoorzieningen om zullen zetten in algemene
voorzieningen, waardoor mensen alsnog duurder uit zijn.

•

Het streven van het kabinet is om vanaf 2020 sommige

•

Belangenbehartigers maken
zich ook zorgen dat gemeenten de lagere inkomsten proberen te compenseren door
de regels voor toegang zo
streng mogelijk te maken.

•

Tot slot vrezen belangenbehartigers dat bestaande gemeentelijke regelingen voor
minima - waarbij de eigen
bijdrage wordt verlaagd
(soms tot nihil) tot onder
€ 17,50 gaan verdwijnen omdat de gemeente het budget
niet meer heeft. Minima worden dan de dupe van een regeling die iets goeds doet
voor middeninkomens.
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Hoe werkt het uit in onze gemeente?
Mogelijk heeft onze gemeente al plannen voor aanpassingen van de uitvoering van de Wmo. Of misschien is er een reëel financieel risico. Maar misschien is er niets aan de hand, en is de gemeente
juist erg tevreden met de lastenverlichting voor een
deel van de cliënten. De beste manier om daar achter
te komen is door het te vragen. En onze zorgen te
delen met politici. We zullen het ook agenderen op
een gesprek met de wethouder, en/of via bekende
gemeenteraadsleden vragen laten stellen in de gemeenteraad.
Vragen die we kunnen stellen:
-1– Vanaf 1 januari 2019 geldt naar verwachting
voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen en voor alle
cliënten een abonnementstarief van maximaal
€ 17,50. Heeft uw college inzicht in de financiële
consequenties van deze maatregel voor de gemeente?
-2– Hoeveel personen hebben nu een Wmo-indicatie
in de gemeente en hoeveel daarvan betalen nu meer
dan € 17,50 per vier weken?
-3– Is het college van plan om maatregelen te nemen
om de, door de VNG gevreesde, 'aanzuigende
werking' te beperken?
-4– Is het college van plan om de uitvoering van de
Wmo met ingang van 1 januari 2019 aan te passen:
in werkinstructies, in de tekst van de verordening of
in de bijbehorende besluiten?
-5– Zo ja, wat gaan burgers daarvan merken?
-6– Zo ja, op welke manier gaat u de wijzigingen
toelichten aan betrokkenen en bent u van plan seniorenorganisaties daarbij te betrekken? Een groot deel
van de mensen met een Wmo-indicatie is immers
ouder dan 65 jaar.
-7– Is het college van plan om in 2019 nieuwe algemene voorzieningen te contracteren, waar nu nog
maatwerkvoorzieningen worden geïndiceerd?

Doe mee aan de debatmanifestatie
De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB,
KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en Verontruste
Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister
Koolmees op 19 november 2018 een debatmanifestatie rond pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht.
Lidverenigingen kunnen zich aanmelden via debatmanifestatie@gepensioneerden.nl.

Stichting pensioenbehoud:
pensioenpremies te laag
In de kas van verschillende Nederlandse ondernemingen zit 16 miljard euro die deze bedrijven te
danken hebben aan het feit dat ze met goedkeuring
van DNB geen kostendekkende pensioenpremie
(hoeven) betalen. Grootste profiteur is de Nederlandse overheid zelf. Als grootste werkgever had de
staat een voordeel van 7 miljard euro. Dit verklaart
mede het begrotingsoverschot van 8 miljard euro in
2016. Dat overschot is dus in belangrijke mate gefinancierd door het ABP. Dat constateert de St. Pensioenbehoud in een brief aan minister Koolmees. De
Stichting ziet een grote inconsequentie in het gedrag
van de overheid. De pensioenverplichtingen (dus
wat pensioenfondsen in de toekomst moeten uitkeren) worden op een andere manier berekend dan de
pensioenpremie. Door die inconsequentie ontstaat er
een steeds groter gat tussen de toekomstige verplichtingen en de hoeveelheid geld die er middels premies binnenkomt.
De premies zijn, met goedkeuring van DNB, simpelweg te laag om de kosten te kunnen dekken. Volgens de Stichting Pensioenbehoud heeft deze handelwijze van DNB schade veroorzaakt aan de pensioenopbouw van werknemers en is dit een van de
redenen dat pensioenen niet geïndexeerd kunnen
worden.
De Stichting noemt dit in de brief aan minister
Koolmees catastrofaal voor de opgebouwde rechten
en in strijd met een evenwichtige belangenbehartiging van mensen die nog werken en mensen die al
met pensioen zijn.

Heusdens Initiatievenfestival

Doeners
Energiek Heusden werd uitgeroepen tot Doeners
van de maand. Uit handen van wethouder Van der
Poel ontvingen de heren de traditionele taart met
oorkonde. Energiek Heusden timmert stevig aan
de weg om duurzaamheid in onze gemeente op de
kaart te zetten.

Ze heeft al verschillende activiteiten op haar naam
staan. Vrijdagavond 12 oktober organiseerde
Energiek Heusden een thema-avond met als titel:
‘Voor een duurzame toekomst’. Met meer dan
250 bezoekers mag de organisatie van deze thema
-avond terecht als mijlpaal worden gezien.

Benoeming Willemijn van Hees
bekrachtigd
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag de benoeming van Willemijn van Hees tot
burgemeester van Heusden bekrachtigd. De installatievergadering is op maandag 12 november.

Het Heusdens Initiatievenfestival is de ontmoetingsplaats voor inwoners, verenigingen en stichtingen met het idee om Heusden nog meer leefbaar te maken! Op deze avond ontmoet je interessante partners die je verder kunnen helpen,
maak je kennis met andere inwoners of vrijwilligers met leuke initiatieven en inspireren interessante sprekers je om jouw initiatief te verwezenlijken. Daarnaast kun je deze avond jouw initiatief pitchen zodat je nieuwe partners vindt waarmee je samen verder komt. Kortom; een soort
marktplaats voor initiatieven en ondersteuning
hiervan.
Het Heusdens Initiatievenfestival vindt plaats op
donderdag 1 november 2018 van 19.30 tot 21.30
uur in de Voorste Venne in Drunen. De entree is
gratis en aanmelden is niet nodig! Het festival
wordt georganiseerd door ContourdeTwern en
Bijeen Heusden in samenwerking met de gemeente Heusden.
In de evenementenhal van de Voorste Venne zijn
4 themagebieden herkenbaar namelijk: middelen,
mensen, mogelijkheden en materialen. Verder is
er een terras/netwerk-veld. In het middelpunt
staat een klein podium waar tijdens het festival
vragen, aanbod en initiatieven worden samengebracht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je
vraag / aanbod op een groot prikbord te hangen.
19.00 uur: Inloop.
19.30 uur: Start met wethouder Peter van Steen.
19.40 uur: Themagebieden zijn open.
19.45 uur: Workshop 'Pitchen'.
21.15 uur: Plenaire afsluiting en daarna borrel.

Begin dit jaar woonden er circa 2.200 honderdplussers in Nederland. Ruim tweemaal zoveel als twintig
jaar geleden. Naar verwachting blijft hun aantal fors
toenemen. Rond 2030 zal het aantal weer verdubbeld
zijn, aldus Jan Latten, hoogleraar sociale demografie
aan de Universiteit van Amsterdam, CBSambassadeur. In de toekomst worden steeds meer
mensen 100 jaar.
Gelezen op: www.facebook.com/kbobrabant
Wat zijn nu tips om prettig 100 te worden?
1. Blijf nieuwsgierig
De afschaffing van de dividendbelasting gaat niet
door. In plaats daarvan wordt nu de vennootschaps- Het viel me op dat nagenoeg alle honderdplussers die
ik heb gesproken nieuwsgierig zijn. Zij lezen de
belasting voor het bedrijfsleven verlaagd.
krant, kijken het journaal en actualiteitenprogramHoogleraar Ewald Engelen: “In 2000 besloegen de
ma’s of laten zich op een andere manier informeren.
inkomsten vennootschapsbelasting nog 17 procent
2. Wees eigenwijs
van alle premie- en belastinginkomsten; in 2018 was
Verder hebben de ouderen die ik gesproken heb met
dat nog maar 7,2 procent -- als het aan Rutte ligt
elkaar gemeen dat zij graag hun eigen gang gaan. Zij
gaat de bijdrage nog verder naar beneden -- drie
lijken zich niet veel aan te trekken van wat anderen
maal raden wie dat mag betalen...”
over hen zeggen. En hun familieleden zeggen ook dat
ze eigenwijs zijn. Ik was onder de indruk van de
mantelzorgers die ik tegenkwam. De ouderen zijn erg
blij met de hulp die zij krijgen en waarderen het
enorm.
3. Houd je netwerk op orde
Een enkeling geeft aan zich alleen te voelen maar de
meeste hebben een mooi netwerk om zich heen van
familie, vrienden en kennissen en zijn daar dankbaar
voor.
4. Zoek activiteiten
Verder werd me duidelijk dat alle ouderen een activiteit hebben waar zij blij van worden, een doel in het
leven. Bij de ene oudere was het breien van kerstengeltjes een dagelijks doel, bij de ander het maken van
de agenda voor een weekblad en voor weer een ander
het bezoeken van een tentoonstelling. Sommigen
hebben erg nare gebeurtenissen meegemaakt, zoals
het verliezen van dierbaren of traumatische oorlogservaringen. Zij zijn erin geslaagd om door te gaan.
5. Heb humor
Over het algemeen hebben de ouderen die ik heb gesproken een positieve instelling. En een flinke dosis
relativeringsvermogen en humor. De zonnige blik op
het leven heeft bij vele ouderen wolken doen verdwijnen.

In memoriam Martin Pruijn
Martin Pruijn was van 2003 tot en met 2015 een actief bestuurslid van Ouderen Vereniging Vlijmen
Dorp.

Agenda

Tot maart 2016 was hij nog adviseur van het bestuur.
01-11-18 Dagelijks bestuur SRGH en KBO-Kring
Gemeente Heusden, 09.30 uur.
01-11-18 Regionaal Beraad KBO Midden Brabant,
10.00 uur Udenhout.
12-11-18 Wmo Adviesraad , 13.30 uur GemeenteAl voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd behuis Drunen.
reikte, was Martin zeer actief als vrijwilliger. Maar
20-11-18 Algemene Vergadering SRGH, 09.30 uur
na zijn pensionering heeft hij die activiteiten alleen De Demer 2, Heusden.
maar verder uitgebreid. Hij heeft in vele verenigin- 20-11-18 Symposium Weg van de Armoede door
gen en stichtingen zijn sporen achtergelaten. Dit zijn Leergeld Heusden, 13.30 uur Provinciehuis.
onder meer de Bibliotheek Vlijmen, Harmonie Con- 26-11-18 Dagelijks bestuur SRGH en KBO-Kring
cordia, Buurthuis De Korf, 't Stuurhuis in NieuwGemeente Heusden, 13.30 uur.
kuijk en Stichting Het Zorgenkind in Haarsteeg.
27-11-18 KBO-Kring Gemeente Heusden, 09.30 uur
Hij was de medeoprichter van de Zomerschool voor De Haarstek, Haarsteeg.
29-12-18 Algemene Vergadering KBO Brabant,
Senioren.
10.00 uur Udenhout.
Op donderdag 26 april 2012 werd hij door burge10-12-18 Wmo Adviesraad , 13.30 uur Gemeentemeester Hamming vanwege zijn enorme verdiensten
huis Drunen.
voor vele verenigingen en stichtingen koninklijk onderscheiden.
Bij zijn afscheid mocht zijn partner Goverdine Witlox hem de Zilveren Speld van KBO-Brabant opspelden en Gérard Mustert van KBO-Brabant overhandigde hem de bijbehorende oorkonde.

Op 24 oktober 2018 is Martin rustig in zijn slaap
overleden.
Zijn afscheidsbijeenkomst is op maandag 29 oktober
2018 om 15.30 uur in de aula van crematorium De
Maaslanden, Abt van Engelenlaan.

Meld u aan voor het Symposium Weg van de
Armoede door naam, functie en gemeente te mailen
naar: symposium@leergeldstichtingen.nl

