
G E M E E N T E B O R N E 

W M O Platform Borne 
Mevrouw K. van Dam 
Postbus 200 
7620 A E B O R N E 

-li'ihľ-lli'i'-lhľ'-IHI 

uw brief van 

11 oktober 2013 
uw kenmerk 

OA 1013 
ons kenmerk 

13UIT09305 
datum verzending 

0 6 DEC. 2013 
contactpersoon 

A. de Vries 
doorkiesnummer 

074-2658653 
e-mail 

info@bome.nl 

onderwerp bijlagen 

Informeren ouderen en ouderenbonden over huishoudelijke hulp, begeleiding geen 
persoonlijke verzorging in 2014 en 2015, 

Geachte mevrouw van Dam, 

Onze excuses voor de late schriftelijke reactie. Tijdens de Wmo-raad is het e.e.a. wel reeds mondeling 
toegelicht. 
De Wmo-raad van Borne vraagt aandacht voor de voorlichting voor ouderen met betrekking tot 
huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging in 2014 en 2015. Dit omdat er veel 
onduidelijkheid is over de ontwikkelingen. U wijst hierbij op de veranderingen voor deze doelgroep in 

Hulp bij het huishouden 
Eind 2012 was het voorstel van het kabinet om in 2014 de situatie voor cliënten met hulp bij het 
huishouden te wijzigen. Dit voorstel is uiteindelijk niet aangenomen waardoor de situatie voor cliënten in 
Borne in 2014 niet zal veranderen. Dat betekent dat het beleid voor deze doelgroep niet is veranderd en 
er daarom ook niet over is gecommuniceerd. Omdat de contracten met de huidige aanbieders af lopen op 
31 december a.s. en onrust voor cliënten zoveel mogelijk beperkt moest worden is de gemeente Borne 
een meervoudige openbare aanbesteding gestart waarbij de huidige aanbieders en een vijftal nieuwe 
aanbieders hebben ingeschreven. De eisen zijn volledig gelijk gebleven aan de aanbesteding uit 2010 
waardoor er voor de inwoners op dit punt geen wijzigingen plaats vinden in 2014. Alle inwoners die dit 
betreft hebben persoonlijk hierover bericht ontvangen en de gunning zal in de Bornse Courant worden 
gepubliceerd. 

Persoonlijke verzorging 
De verwachting is dat persoonlijke verzorging uit de A W B Z zal worden gehaald en over zal gaan naar of 
de gemeente of de zorgverzekeraar. Zoals u in de landelijke media heeft kunnen vernemen, heeft de 
staatsecretaris 6 november jongsleden bekend gemaakt dat 950Xo van de persoonlijke verzorging overgaat 
naar de zorgverzekeraar, 507o persoonlijke verzorging dat gerelateerd is aan begeleiding, gaat over naar 

2014. 
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de gemeenten. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd omdat er discussie bestaat over dit 
onderwerp tussen de V N G (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het kabinet, 
is hier het laatste woord ook nog niet over gezegd en zijn er omtrent dit onderwerp ook nog geen 

definitieve besluiten genomen. Zodra duidelijkheid is, kan er landelijk een communicatietraject worden 
gestart om mensen te informeren over de wijzigingen. 

Begeleiding 
Voor wat betreft de begeleiding geldt hetzelfde. De verwachting is dat de begeleiding met ingang van 1 
januari 2015 naar de gemeente toe zal komen. De concept wettekst voor de Wmo-2015, waarin de 
overgang van de begeleiding naar gemeenten wordt geregeld, ligt nu bij de Raad van Staten waarna het 
advies kan worden verwerkt in een wet die ter vaststelling naar de Tweede en Eerste kamer zal gaan. De 
planning is dat de nieuwe Wmo per 1 juli 2014 in de Staats Courant wordt gepubliceerd. 

Samenwerking in Twente 
Voor de communicatie van de 3 decentralisaties (Wmo begeleiding, Jeugd en Participatiewet) en 
veranderingen in de Wmo wordt zoveel mogelijk samengewerkt op regionaal niveau zodat ook de 
communicatie over deze veranderingen in 2014 zoveel mogelijk regionaal hetzelfde plaats vindt. 

Indien de ouderenbonden in gesprek willen met beleidsmedewerkers over dit onderwerp dan kan dat. 
Voor een grootschalige communicatiecampagne is het op dit moment te vroeg omdat niet duidelijk is wat 
de ontwikkelingen zullen zijn in de komende maanden en wat de gevolgen hiervoor voor de individuele 
burgers zullen zijn. 

Met vriendelijke groet 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
en mede namens beleidsmedewerker Wmo, Mirjam Gras 

A. de Vries, beleidsmedewerker Wmo 
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