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Lagere Eigen Bijdrage WMO goed nieuws
voor middeninkomens

De gedenkwaardige dagen van 4 en 5 mei
liggen alweer achter ons. Belangrijke
herdenkingsdagen die ons doen beseffen wat
het belang van vrijheid is. En dat vrijheid geen
vanzelfsprekendheid is. We horen elke dag in
het nieuws hoe de wereld wordt geteisterd
door oorlog en geweld. Het zorgt voor de
vluchtelingenstromen van mensen die hun
land ontvluchten en op zoek zijn naar een
nieuwe en veilige toekomst.
Voor die mensen komt het CDA op, zij moeten
geholpen worden. Dat is het uitgangspunt van
het CDA Gouda geweest tijdens de discussie
over de komst van een asielzoekerscentrum in
Gouda.
Op 9 en 11 mei heeft de raad zich gebogen
over de concept-bestuursovereenkomst die
het College van B&W heeft uitonderhandeld
met het COA. Dit tegen de achtergrond van de
komst van een asielzoekerscentrum voor
maximaal 500 mensen gedurende 10 jaar in
de PWA kazerne vanaf de tweede helft 2017.

De Eigen Bijdrage voor zorg vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt
naar beneden bijgesteld. Het College van
B&W presenteerde 18 mei dit voorstel tijdens
een informatie-avond hierover, die eerder het
CDA was toegezegd. Raadslid Eppy Boschma
heeft zich al een jaar hard gemaakt voor deze
zaak en is blij met dit concrete resultaat.
Vorige maand diende het CDA hierover een
motie in. Op verzoek van het College werd de
motie aangehouden om hen de gelegenheid te
bieden berekeningen te maken en te bezien
hoe de systematiek aangepast zou kunnen
worden.
Ons geduld wordt nu beloond en dat is wat telt.
Het gaat om het effect voor de Gouwenaar die
zorg nodig heeft. Er zijn in onze gemeente zo’n
1583 huishoudens die te maken hebben met
een dergelijke Eigen Bijdrage en elke
bijstelling naar beneden is winst voor hen. Het
voorstel dat zich toespitst op middeninkomens
bereikt meer dan 800 huishoudens.

U leest daarover meer in deze nieuwsflits.
Daarnaast over de zorg goed nieuws. Wij zijn
heel blij en ook trots dat de Eigen Bijdrage
voor mensen die zorg ontvangen vanuit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
in Gouda naar beneden wordt bijgesteld. Dit
na lang aandringen van onze zijde. Concreet
betekent het lagere lasten voor
middeninkomens! Een belangrijk speerpunt
voor ons.
Huibert van Rossum, Teun Hardjono, Eppy
Boschma en Martijn van der Wind

Voorbeeld:
 Stel je ontvangt 2 uur speciale
begeleiding per week bij een inkomen
van € 46.000
 Je betaalde in de tijd dat de zorg nog
door het rijk werd geregeld € 75 per
vier weken
 In de huidige systematiek waarbij de
gemeente Gouda deze taken
organiseert, betaal je € 233
 Met het voorstel dat het College nu
doet, zal in dit specifieke voorbeeld de
maximale eigen bijdrage voor de
Gouwenaar € 130 worden
 Kortom: zo’n honderd euro minder per
vier weken aan maximaal te betalen
Eigen Bijdrage bij deze vorm van zorg.
We weten heel goed dat het nog steeds hoge
bedragen zijn en dat het complexe materie is,
maar elke euro minder telt.
Wat verder heel belangrijk blijft, is de
informatievoorziening. Mensen die het betreft,
moeten niet door alle onzekerheden over
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facturen zorg gaan mijden. En dat is helaas
precies wat wel dreigt. Het is bijna niet te
volgen hoe het precies werkt en bovendien
duurt het vaak lang voordat mensen een
factuur ontvangen. Dat moet beter. We zullen
er dan ook bovenop blijven zitten om te
bevorderen dat er blijvend stappen in de
goede richting worden gezet’.
Inbreng over asielzoekerscentrum CDA
Huibert van Rossum voerde namens het CDA
Gouda het woord tijdens de raadsvergadering
van 11 mei.
Zijn inbreng luidde als volgt:
‘Vrzt. Mensen die bedreigd worden of in
kwetsbare positie zitten moeten geholpen
worden. Dat is het vertrekpunt voor het CDA.
Zolang er geen oplossingen worden gevonden
om een einde te maken aan de chaos en de
vernieting in de conflictgebieden zullen
mensen op de loop gaan en zullen we
geconfronteerd worden met hun leed. Daar
moeten we dan een antwoord op geven.
Op hetzelfde moment realiseren we ons dat
het geven van antwoorden gebeurtin
omstandigheden die ons angstig en onzeker
maken. Wij worden geconfronteerd met
jihadisme, culturele uittingen die botsenmet
onze waarden en normen. Om hiermee om te
gaan en om hier antwoord op te vinden, vraagt
een grote inspanning voor onze samenleving.
Voor ons als Gouwenaars.
De hele geschiedenis door is duidelijk dat
migratie impact heeft op de samenleving. We
moeten ons goed bewust zijn van die impact.
Voor het CDA staat daarbij voorop dat wat er
ook gebeurt, onze kernwaarden van vrijheid,
democratie en gelijkwaardigheid niet
onderhandelbaar zijn! Die kernwaarden blijven
we verdedigen en uitdragen. Dat is geen
vanzelfsprekendheid dat is continu werken!
De centrale vraag is dan ook hoe gaan we een
antwoord geven. Hoe en wat kunnen we als
stad beheersen en opvangen.
Vanuit dit besef is het noodzakelijk de opvang
van migranten zorgvuldig en kwalitatief goed te
organiseren. Het CDA ziet het daarom als een
gemiste kans dat het proces aan de voorkant
een doelredenering is geworden. Een AZC van
500 mensen op de PWA locatie. Als CDA
waren we voorstander van een AZC in
regionaal verband met satelieten in de regio.

Dan is beheersbaarheid en schaal beter in te
richten aan de voorkant.
Nu ligt er een onderhandelingsovereenkomst
tussen het COA en het college van B&W. Wat
het CDA betreft is deze overeenkomst op
zichzelf inhoudelijk een te verdedingen
verhaal. Maar zoals afgelopen maandag
helder werd, waar gaat het precies over? Want
de overeenkomst geeft geen antwoord op
waar het over moet gaan; dat is de vorm
waarin de uitvoering wordt gerealiseerd. Het
hoe!
Wat kan de stad aan, wat is draagkracht en
wat kunnen we dan werkelijk faciliteren in
Gouda?
Hier wringt voor het CDA de schoen. De
afwachtendheid waarmee de wethouder in dit
dossier zit baart ons zorgen. Uitspraken als:
‘We moeten dat gaan zien’ en: ‘Dat gaat niet
over de breedte van de stad, maar alleen over
dit dossier’, toont niet de houding die nodig is
voor een kwalitatief goede opvang. De
integratie-opgave is waar het college
verantwoordelijk voor moet zijn.
500 personen opvangen is een gigantische
opgave. Ons beeld is nu dat het uitmaakt of je
te maken krijgt met opvang van bv Syrische
gezinnen of bv mensen die uit Eritrea of
Somalie komen. Dat maakt uit voor het
integratieproces en hoe je moet opvangen.
Elke doelgroep vraagt om andere inzet en
integratie opgave.
Daarom heeft het CDA de volgende punten die
gerealiseerd moeten worden:
1. De dagelijkse praktijk rondom het AZC
In het convenant met de buurt en politie en
gemeente moet kraakhelder zijn wie
verantwoordelijk is voor wat. Actie en dan
reactie. Het kan niet zo zijn dat hier enige
onduidelijkheid over bestaat. Als er zorgen,
meldingen zijn moeten deze direct worden
opgepakt en het moet helder zijn hoe hierop is
gehandeld!
2. Ingroeimodel
Het ingroeimodel van 150 naar 500 mesnen
kan dus geen automatisme zijn, maar moet op
basis van toetsbare criteria worden genomen.
Het CDA wil bij opvang van de 1e 150 mensen
meteen een monitoringsrapportage hoe er
invulling is gegeven aan de opvang en wat
voor de volgende fase nodig is en voorhanden
is aan inzet van vrijwilligers. En wat dit kan
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betekenen voor de doelgroep. De afspiegeling
van de doelgroep hangt dus mede af van de
capactiteit die geboden kan worden. Voor de
zomer willen we helderheid van het college
over hoe dit ingevuld gaat worden.
3. Gouds burgerschapsprogramma
Een derde punt is de spelregels en waarden
van onze Goudse samenleving. De mensen
die naar Gouda komen, moeten ook vertrouwd
worden gemaakt met onze Goudse
samenleving. Anders ontstaan
maatschappelijke spanningen en onstaat er
achterdocht en angst. Een Gouds
burgerschapsprogramma is volgens ons nodig
om nieuwkomers vanuit een totaal andere
cultuur mee te nemen in wat Gouda is en hoe
we hier samenleven. In Dordrecht heeft men
hier ook invulling aan gegeven, dat is voor
Gouda ook nodig.
Tot slot
Een AZC is niet alleen een overeenkomst,
maar vraagt om een voortdurende
verantwoordelijkheid van het college, dus de
komende 10 jaar. Waarbij we er ook bewust
van moeten zijn van dat uitgeprocedeerde
asielzoekers ook impact gaan hebben op de
samenleving. Hierop wil het CDA ook
duidelijkheid van het college hoe daarmee zal
worden omgegaan.
Met deze wensen en bedenkingen steunt het
CDA de opvang van migranten in Gouda.
Hoe verder?
Het college gaat op alle ingebrachte wensen
en bedenkingen vanuit de raad nog reageren.
Wel voelt het college zich gesteund door een
groot deel van de raad om al over te kunnen
gaan tot ondertekening van de
bestuursovereenkomst met het COA. Dat zal
naar verwachting de komende weken
gebeuren. Daarna gaat de verbouw van de
PWA-kazerne starten om de komst van het
AZC mogelijk te maken.
Meer informatie en stukken over het hele
dossier, vindt u op de website van de
gemeente via:
http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/
Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PW
A_kazerne

Foto: PWA kazerne Gouda

CDA Gouda & Buitenspeeldag 8 juni
Het CDA Gouda deelt in het kader van de
nationale Buitenspeeldag woensdag 8 juni
weer buitenspeelpakketten uit aan kinderen en
hun ouders.
Het buitenspelen zit niet meer automatisch in
de dagelijkse bezigheden van kinderen en is
wel heel belangrijk voor hun gezondheid en
ontwikkeling. Daarom zet het CDA Gouda zich
hiervoor actief in. We roepen
belangstellenden, die een buitenspeelactiviteit
organiseren in de eigen straat of buurt, op zich
te melden voor een pakket via
eppy.boschma@gouda.nl.
Let wel: op = op!

Ledenvergadering CDA Gouda 23 juni
Op donderdagavond 23 juni bent u van harte
uitgenodigd voor een algemene
ledenvergadering. Vorig jaar was het de
Kleischuur aan de Turfsingel en de CDAfractiekamer in Den Haag, nu zien we u graag
weer op een andere locatie: een zaal in de H.
Josephkerk aan het Aalberseplein. Met CDA
Gouda komt u nog eens ergens!
Na een kort huishoudelijk deel (van 20 uur tot
20.30) is er deze keer ruimte voor discussie
met de fractieleden van CDA Gouda. Ze
vertellen alle vier (Huibert, Eppy, Teun en
Martijn) over hun bezigheden in en buiten de
gemeenteraad en beantwoorden graag uw
vragen daarover. De ledenvergadering is dus
een "Fractieflits Live". Graag tot ziens!
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