De 2e bijeenkomst van 2019 in het 7e seizoen van longpunt Gorinchem werd 19 februari
gehouden in het Grand Café van woonzorgcentrum “Bannehof”.
Annie stelde Mw. J. Versluis voor die samen met Dhr. Arnold Stuy (beide WMO
medewerkers van de Gemeente Molenlanden) een duopresentatie zou houden over:
WMO: ziek zijn, wie betaalt wat?
Omdat laatstgenoemde verlaat was konden tijdens het wachten alvast de vragen uit de
zaal geïnventariseerd worden. Op voorhand bleken dat er al veel.
Toen ook Arnold was gearriveerd konden we echt starten.
WMO is onderverdeeld in:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Meedoen
Maatschappelijke ondersteuning
Bijdrage leveren in zelfredzaamheid
Versterken in kracht (sociaal netwerk)
Eigen verantwoordelijkheid
Algemene voorzieningen en Maatwerk voorzieningen

Iedere inwoner heeft het recht om aanspraak te maken op de WMO. Bij melding aan het
sociaal loket WMO wordt er een gesprek aangegaan, waarbij men graag ziet dat er een
mantelzorger of een gespreksbegeleider aanwezig is. Daarbij wordt ook gekeken wat
men nog zelf kan. Sommige gemeenten hebben een cliëntondersteuner. De melding
moet binnen 6 weken zijn afgehandeld. Bij bezwaar kan men (binnen zes weken) tegen
de beschikking ingaan op grond van de “algemene wet bestuursrecht”.
Enkele voorbeelden van Maatwerkvoorzieningen!
o huishoudelijke ondersteuning
o individuele begeleiding, Molenhopper (in Molenlanden)
o taxi
o brommobiel
o scootmobiel
o rolstoel
o woonvoorzieningen
o verhuisvergoeding
Zorg in natura: voorzieningen worden geregeld door zorgverzekeraar of leverancier.
Pgb: (persoonsgebonden budget) zelf hulp regelen. bij huishoudelijke hulp komt het
budget van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
Een interessante sheet was: Wat wordt niet vergoed uit de WMO-wet.

Omdat er zoveel vraag naar was hebben de sprekers toegezegd hun
PowerPointpresentatie sheets te mailen. Na binnenkomst worden ze gedeeld.
Aan het eind bedankte Annie de sprekers voor een geweldige presentatie en voor de
beantwoording van de vele vragen.
Volgende maand 19 maart is er weer een bijeenkomst in de Bannehof, met dan als
thema: Hoe gezond is alternatieve voeding?
Hierna nam Josien nog even het woord om de aanwezigen te wijzen op de
COPD-challenge. Dit is een initiatief van de Bas van de Goor foundation in samenwerking
met het Longfonds. Zie: www.nationalecopdchallenge.nl

