
 

 

In deze achttiende Nieuwsbrief in het kort enkele zaken die belangrijk zijn voor Samen Verder . 
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WMO 
Binnenkort wordt het beleids-
document WMO 2015 en de 
daaruit voortvloeiende 
decentralisatie van de AWBZ naar 
de WMO in de gemeenteraad 
besproken. 

Dit beleidsplan is in samenwerking met de 
gemeenten Nederweert en Weert 
opgesteld en geeft op hoofdlijnen richting 
aan het beleid op dit gebied. 
Het accent van de nieuwe WMO zal liggen 
op preventie, het voorkomen van 
problemen. Daarbij wordt consequent 
gedacht vanuit de eigen kracht van de 
burgers.  De omslag in denken zal in de 
samenleving enkele jaren duren, zowel bij 
de burgers als bij de aanbieders van zorg 
en welzijn.  
Inhoudelijk hebben wij een aantal 
opmerkingen op dit plan: 
1. De aanpak van de zogenaamde 
keukengesprekken moet eenduidig zijn. 
Hoe bewaken we dat er geen verschillen 
ontstaan in het beoordelen van cliënten? 
2. Hoe krijgen we verborgen zorgvraag 
naar boven van mensen die niet voldoende 
mondig zijn om te vragen naar deze zorg 
die ze wel nodig hebben? 
3. Wie heeft de regie over het gehele 
proces? Heeft de gemeente Leudal zelf 
voldoende kennis in huis om dit goed aan 
te sturen en te bepalen wie waartoe 
ingeschakeld gaat worden. 
4. Qua planning maken we ons zorgen, we 
hebben nog 3 maanden te gaan, de tijd is 
kort om alle zaken te regelen en vooral om 
alles goed te communiceren. De informatie 
naar de burgers moet goed gebeuren. Hoe 
gaat Leudal dit organiseren, die vraag 
zouden wij graag beantwoord zien.  
5. Het plan van aanpak met de 
tijdsplanning, hoe ziet die er uit tot  
1 januari en hoe gaan we na 1 januari 
toetsen of alles functioneert zoals gedacht? 
Kortom, nogal wat vragen en onzeker-
heden waar we mee te maken hebben. 
Er is bijzonder veel onrust onder de 
zorgvragers, dit is ook te zien aan de vele      
inspraakreacties. Natuurlijk, het gaat                  
            immers om hen. De WMO-raad,        
            ingesteld om de burgers in Leudal te  
            vertegenwoordigen, heeft een     

advies geschreven naar aanleiding van 
dit beleidsplan. Wij gaan ervan uit dat 
dit advies wordt meegenomen in het 
plan van aanpak. 
Wij hebben begrepen dat er een lijst is 
met gemeenten die in de gevarenzone 
zitten met de invoering van dit gedeelte 
van de WMO. Dit was recent in het 
nieuws. Het doet ons goed dat Leudal 
niet voorkomt op deze lijst. We zitten 
op koers, maar moeten enorm de vaart 
erin houden. 
Wij zullen als Samen Verder dit proces 
zeer kritisch volgen en hopen zo snel 
mogelijk het plan van aanpak en de 
daarbij behorende tijdsplanning te 
mogen ontvangen, zodat we op koers 
blijven en op 1 januari goed van start 
kunnen gaan.  

Politiek Café Heibloem 
Op maandag 6 oktober vindt in 
gemeenschapshuis de Klokkestoel,  
St. Isidoorstraat 15 te Heibloem ons 
volgende Politieke Café plaats. 
De volgende punten zijn geagendeerd: 
Centrumplan Heibloem, basisschool, 
gemeenschapshuis en vragenrondje 
wethouders. De avond duurt van 20.00 
tot ca. 22.00 uur. 
  
Nieuwe secretaris 
Op donderdag 26 juni is tijdens de 
algemene ledenvergadering Bert van 
Tilburg bij acclamatie benoemd tot 
secretaris van Samen Verder.  

Hij volgt Jan Custers op die van 
december 2012 tot juni 2014 de functie 
van ambtelijk secretaris heeft vervuld. 
 
Seizoensarbeiders 
Samen Verder pleit voor zorgvuldigheid 
bij nieuw beleid seizoensarbeiders. 
In de laatste raadsvergadering  
heeft de fractie van Samen  

Verder voor zorgvuldigheid  
gepleit met betrekking tot nieuw  
beleid voor seizoens-arbeiders.  
Bij monde van Jack Coolen wenste 
Samen Verder geen nieuw beleid te 
formuleren zonder gedegen 
voorbereiding. Jack Coolen: "Als je kijkt 
naar de totstandkoming van het 
bestemmingsplan buitengebied zou het 
vreemd zijn indien we dit beleid, zonder 
ook maar een enkele belanghebbende 
gehoord te hebben, aannemen. 
Bovendien is het ook nog de vraag hoe 
het nieuwe provinciale beleid eruit komt 
te zien". Dat Samen Verder met het 
veranderen van de agenda bewust de 
oppositie probeerde dwars te zitten, 
wijst Coolen resoluut van de hand: "Wij 
hebben al eerder aangegeven dat we 
het aantal seizoensarbeiders op cam-
pings willen terugdringen naar 120, 
maar voor ons gaat zorgvuldigheid nu 
voor". 
 
Website 
De website van Samen Verder is in een 
nieuw jasje gestoken en tevens 
gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Neem de proef op de som en meldt 
verbeteringen aan de PR-commissie bij 
monde van Monique Peulen. 
 
Samen Verder sluit een coalitie met het 
CDA 
Op 27 mei werd de nieuwe coalitie en 
het nieuwe college een feit. 
Namens Samen Verder werden de 
heren Arno Walraven en Piet Verlinden 
tot wethouder benoemd. 
Op 24 juni werd het concept-
coalitieakkoord aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
Alle fracties hebben hierover hun 
mening kenbaar gemaakt. Uiteindelijk 
zijn enkele gedane suggesties van met 
name D’66 overgenomen in het 
definitieve coalitieakkoord hetgeen op 
24 augustus 2014 naar alle partijen is 
gezonden. 
Het coalitieakkoord heeft als titel 
meegekregen  “Samen de schouders 
eronder”. 
 
Hen Sleven, fractievoorzitter 

 

 


