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Zorg
In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de WMO.

1 Welke voorzieningen (van de WMO) gebruik
je, of denk je in de toekomst nodig te hebben?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Dagbesteding
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen denk ik
Geen nodig
Geen, vooralsnog
Heb nog geen zorg nodig
Hopelijk geen voorziening
Hopelijk in de nabije toekomst geen
Hopelijk nog lang niet nodig
Ik hoop er geen nodig te hebben
Ik hoop het de komende jaren nog niet nodig te hebben.
Je weet nu niet wat je in de toekomst nodig zal hebben.
komende 50 jaar hopelijk geen
langdurige zorg maar dat duurt hopelijk nog lang voordat deze noodzaak er is
maak er geen gebruik van
mogelijk
nog geen
Nog niets nodig en hoop het nooit nodig te hebben, maar dat heb ik zelf niet volledig in de hand
natuurlijk
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Nu nog niets, maar ik kan niet in de toekomst kijken
Nu voor mij nog niet van toepassing maar wil me wel bezighouden met de mens die het nu
nodig heeft.
Nvt
rolstoel
rolstoel
rolstoel
taxi chauffeur
thuiszorg, dagbesteding i.v.m. dementerende partner
Voorlopig geen
vragen en andere artikelen
We hebben een dochter met een verstandelijke beperking, die zal misschien in de toekomst
hier gebruik van moeten maken.
woonvoorziening voor mensen met beperking
zorg (heb geen kinderen)

2 Hoeveel vertrouwen heb je erin, dat onze
gemeente klaar is voor de verandering in de
zorg per januari 2015?
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Toelichting
1 Door deel te nemen aan de WMO bijeenkomsten heb ik ervaren dat de gemeente daar veel mee
bezig is en oog en oor heft voor de inwoners. Afwachten hoe zij het vorm gaan geven maar dat zie ik
met vertrouwen tegemoet.
1 Is suggestief, hoe zouden wij dat moeten weten?
2 Aangezien Laarbeek deelnemer is aan het Peelgemeente 6.1 samenwerkingsverband weet ik dat er
al veel gedaan wordt om klaar te zijn. Echter omdat er een groot aantal zaken nog niet helder en
formeel besloten zijn vanuit Den Haag blijven er open eindjes die wellicht niet tijdig afgerond
kunnen worden.
2 Alle begin zal moeilijk blijken. De praktijk is weerbarstig.
2 De gemeente heeft denk ik te weinig kennis van bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld verstandelijk
gehandicapten. De vraag is dan ook of ze het belang van de begeleiding van deze doelgroep inzien.
2 Ik vind dat de gemeente goed inspeelt op de veranderingen. Met Vierbinden heeft Laarbeek een
hele goede partner dat is in andere gemeenten wel anders!
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3 Als ik lees en hoor wat zich sinds Maart in de politiek heeft afgespeeld en nog, dan kan ik moeilijk
vertrouwen hebben in dit kliekje ongeregeld
3 De gemeenteraad is te druk met andere zaken, niet lullen maar poetsen.
3 De overgang naar de gemeente gaat veel te snel.
3 Gemeente is naar mijn idee vooral bezig om te zorgen dat er per 1 januari zorg verleend wordt,
maar is totaal niet bezig met de inrichting van de besturing van de nieuwe taken. Hoe gaat de
gemeente grip houden op kwaliteit van verleende zorg? Hoe wordt er gehandhaafd? Hoe worden de
budgetten in de gaten gehouden? Hoe wordt er door zorgverleners verantwoording afgelegd? Ik
heb daar nog niets over gehoord of gezien.
3 Het doorgeven naar de gemeentes is veel te snel gegaan. dit les is slechts een bezuinigingsoperatie
3 Het wordt er allemaal niet beter op, al die fusies maken het moeilijker om persoonlijk contact te
krijgen en door de nieuwe regels verdwijnen veel noodzakelijke voorzieningen. Jammer dat daarop
bezuinigd wordt!
3 Ik denk dat de gemeente nog niet capabel is om deze taak uit te voeren en zeker financiëel niet
sterk genoeg is. Het wordt dan weer een afschuif systeem, waarvan ik vrees dat de mensen met de
grootse mond de beste voorzieningen krijgen en de rest het zelf maar moet oplossen en betalen.
Waar blijft dan gelijkheid voor iedereen???
3 ik denk dat de praktijk nog veel onverwachte problemen zal opleveren.
3 Niet perse gemeente Laarbeek, maar geen enkele gemeente.
3 vele onzekerheden
3 Zoals vaak met dit soort organisatorische uitdagingen, zal er in het begin ook weer een hoop
problemen ontstaan...
4 Ambtenaren zijn niet opgeleid voor de zorg en hebben er geen ervaring in. We zijn volkomen
afhankelijk nu van welke ambtenaren dit onder hun hoede krijgen. Ik houd mijn hart vast.
4 De gemeente is te klein. Het verstandigste een fusie met andere gemeente. Met andere woorden
gemeenteopheffen.
4 Gemeente is nergens op tijd klaar.
4 Met wat je zo leest denk ik dat vrijwel geen enkele gemeente er klaar voor is, dat is er echter wel
mede doordat het geheel ook vanuit de Rijksoverheid te rommelig en te haastig gebeurd. Ik houd in
ieder geval mijn hart vast voor mijn ouders.
4 Mijn broer is afhankelijk van WMO. Loopt nog niet op rolletjes
4 ze hebben het te druk met elkaar zwart maken!!!!
Ik heb geen idee!
Ze hebben andere dingen aan hun hoofd, over Sinterklaas en zo
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