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Theo Bos is beëdigd en toegelaten tot de gemeenteraad van Korendijk. Theo is voor
ieder VVD-lid een goede bekende vanwege zijn bestuurslidmaatschap en deelname
aan de steunfractie. Buiten de VVD kennen veel inwoners Theo vanwege zijn
jarenlange inzet voor de voetbalvereniging in Piershil. Theo heeft in zijn eerste
vergadering als raadslid gelijk mogen ervaren hoe turbulent een raadsvergadering
kan verlopen. Nadat wethouder van Driel alle vragen over de voortgang van de
gemeenteloodsen in Piershil en Nieuw-Beijerland had beantwoord en alle kritiek op
zijn handelswijze had weerlegd, vroeg de SGP om een schorsing. Tijdens deze
schorsing gingen oppositie en coalitie ieder een eigen weg. Hoe het afliep is
bekend. De hele raad, ook het college, betreurt het dat er nog geen overeenkomst
is tussen Roos en de gemeente en beseft dat het uitblijven van resultaten niet op
het conto van de wethouder geschreven kan worden.
Marijke Boorsma volgt Leen Boer op als fractievoorzitter en is benoemd als lid van
het raadsledenoverleg Hoeksche Waard.
Het agendapunt over de reactie van de brandweer op het amendement begroting
2012 leidde als enige punt tot discussie. Over het resultaat van deze discussie is de
VVD fractie tevreden. Het voorstel is aangepast waarbij wij de brief van de
directeur van de regionale brandweer voor kennisgeving hebben aangenomen en
omwille van de gemoedsrust van het brandweerkorps ermee instemden om tot
nader order geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het
terugbrengen van het aantal brandweerposten van drie naar twee. Alle fracties,
met uitzondering van de SGP stemden voor.
Het voorstel om de 60.000,00 euro toe te voegen aan de risicoparagraaf is door alle
fracties verworpen.
Marijke Boorsma
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Overheveling van begeleiding van de AWBZ naar de WMO
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de (extramurale) begeleiding; die zich
richt op het zoveel mogelijk zelf kunnen uitvoeren van dagelijkse
levensverrichtingen en structureren van het persoonlijk leven en daarover regie
voeren.
Met andere woorden het ondersteunen of overnemen van handelingen die alle
mensen in het dagelijks leven verrichten zoals opstaan, naar bed gaan, eten en
drinken, naar het werk of de dagbesteding gaan, communiceren, lichaamswarmte
regelen, etc.
Met ingang van 1 januari 2013 voor nieuwe aanvragen om begeleiding, in 2014
komen hier de personen bij die reeds begeleiding hebben.
In de voorbereidingen op de overheveling van het Rijk naar de gemeenten trekken
de Hoeksche Waardse gemeenten gezamenlijk op.
Op donderdag 2 februari j.l. zijn alle raadsleden in de Hoeksche Waard uitgenodigd
voor een informatieve bijeenkomst.
Uit deze informatie heb ik voor u de volgende cijfers van het aantal unieke
personen die gebruik maken van (extramurale) begeleiding in de thuissituatie.
gemeente

Aantal Zorg in Aantal
totaal
Natura (ZIN)
persoonsgebonden
budget (PGB)

Binnenmaas

176

147

323

Cromstrijen

101

63

164

Korendijk

69

62

131

OudBeijerland

201

131

332

Strijen

91

47

138
1088

Bron: zorgkantoor
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Momenteel is één gegeven glas helder en dat is dat de gemeenten met veel minder
geld, meer moeten doen.
Minder geld omdat de gemeenten hiervoor minder geld ontvangen dan dat de
Rijksoverheid er nu voor uitgeeft. Meer doen omdat steeds meer mensen een
beroep doen op deze AWBZ voorziening en de vraag dus toe zal nemen.
Alle lof voor het werk dat tot nu toe is verzet. Er is echter nog een hele weg te
gaan.
Bij de overheveling van begeleiding / zorg van Rijk naar gemeenten zijn voor VVD
Korendijk een aantal punten belangrijk:
-

-

-

-

-

-

Collectief waar het kan en individueel waar het moet. Wij willen dat de
wettelijke verankering van het PGB behouden blijft. De aanzuigende werking
van het PGB kan worden voorkomen door Zorg In Natura (ZIN) en het
Persoons Gebonden Budget (PGB) te laten werken als communicerende
vaten.
Keuzevrijheid, de vrijheid van de inwoners om, als begeleiding door
professionals noodzakelijk is, voor die begeleiding zelf een zorgaanbieder te
kiezen.
Meer marktwerking zodat kleine zorgaanbieders en met name ZZP’ers een
kans krijgen om goede zorg en begeleiding tegen een gangbaar tarief te
leveren (bijvoorbeeld een nieuwe zorgboerderij).
Meer zelfredzaamheid, meer informele hulpverlening en minder
professionele zorg.
Meer samenwerking tussen gemeente, informele hulpverlening en
professionele zorgaanbieders om, binnen de financiële mogelijkheden, zorg
op maat te kunnen blijven leveren aan de inwoners.
In de uitwerking van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) mogelijkheden
creëren voor uitkeringsgerechtigden binnen de informele hulpverlening.
Minder bureaucratie en meer vertrouwen. Indicatiestelling naar
professionele normen, de stand van de wetenschap, objectiveerbaar,
transparant en toetsbaar, door zorgaanbieder en zorgvrager. Toetsing
achteraf of er terecht gebruik is gemaakt van de voorziening.
Sturing op resultaat.
Vanwege de beperkte financiële middelen zullen er keuzes gemaakt moeten
worden over wat wel en wat niet valt onder (extramurale) begeleiding. Het
maken van keuzes is een politieke verantwoordelijkheid. De VVD neemt haar
verantwoordelijkheid en durft het aan om die keuzes te maken.

Marijke Boorsma
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Antennemast aan de Molendijk in Piershil
Uit het grote aantal bezwaarschriften en de reacties tijdens de hoorzitting blijkt
een grote weerstand tegen de plaatsing van een antennemast van T-Mobile aan de
Kade naast de ijsbaan te Piershil. De VVD heeft begrip voor deze bezwaren en vindt
de gekozen plaats op zijn minst erg ongelukkig.
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de VVD de wethouder verzocht om in
gesprek te gaan met een technische medewerker van T-Mobile en samen een
geschikte plaats voor de antennemast te zoeken.
De wethouder heeft toegezegd alle alternatieven te zullen bekijken.
Henk Heikoop

Nieuw raadslid
Het is mij een groot genoegen om Theo Bos, namens de VVD Korendijk, te
feliciteren met zijn benoeming tot raadslid van de gemeenste Korendijk.
Theo is voor de meeste van ons al een oude bekende met een grote bestuurlijke
ervaring. Door het vertrek van Leen Boer als raadslid en als fractieleider ontstond
er een vacature en naar ons idee is dit nu heel goed opgevuld en ik heb er dan ook
het volste vertrouwen in dat Theo hier heel goed op zijn plaats zit.
Ook wil ik Marijke, wederom namens de VVD Korendijk van harte feliciteren met
haar benoeming tot fractievoorzitter. Met de benoeming van Marijke is de VVD
weer helemaal op sterkte en kunnen wij vol vertrouwen de komende periode
tegemoet zien. En met alle veranderingen die op til zijn, zal dat geen gemakkelijke
periode zijn.
Marijke en Theo; heel veel succes.

En als laatste wil ik Leen Boer, heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet
voor de VVD. Leen heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze partij op allerlei
manieren en in diverse groeperingen.
Leen wil het wat rustiger aan gaan doen en dat respecteer ik, maar dat zijn
ervaring, kennis en kunde gemist zal gaan worden staat voor mij vast.
Leen; heel veel dank en wellicht tot ziens.
Arie Janson
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