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De SP-HULPDIENST
In de gemeente Boxmeer heeft sinds de 3 transities en de verdere bezuinigingen tijdens de
kabinetsperiode van de VVD en de Pv/dA op allerlei fronten meer hulpvragen gekregen vanuit
de bevolking.



Totalen

De SP-Hulpdienst gemeente Boxmeer zag ook in 2016 weer een stijging in de hulpvragen.

totaal aantal geholpen cliënten
aantal cliënten
stijging t.o.v. voorgaand jaar
Totalen alle interventies
schuldhulp
woningbouw
zorg en welzijn
natuur milieu
hulp overig
acties en enquêtes 2016 voor eerst opgenomen
sint Anthonis
belastingen / financiën
casus doorgezet naar EU
casus doorgezet naar landelijk
totalen

2014

2015

2016

159

256

307

> 50%

> 60%

> 19%

2014
5
15
66
8
21

2015
32
30
78
10
30

1
41

1
95

2016
52
27
133
2
14
10
0
162
1
4

157

276

366

Bij één hulpvrager kunnen er meerdere hulpacties nodig zijn. De hulpoverzichten in dit verslag zijn niet 1:1 met het
aantal hulpvragers te vergelijken.
Blanco velden in de hulp overzichten betekenen dat er op dat punt geen hulp is verleend.

Ons meldpunt loopt prima ,via het gsm nummer 06-29375568, en mailadres boxmeer@sp.nl .
Tevens heeft de hulpdienst regelmatig promotie gedaan via de BLOS ( Boxmeerse Lokale
Omroep Stichting) na stop van de BLOS doen we nu oproepen via RTV LvC ( RadioTelevisie
Vereniging Land van Cuijk) deze omroep beslaat de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis,
Grave en Cuijk.
Onze coördinator Theo Weenink verwijst de hulpvrager meteen door naar één van onze vele
specialisten die momenteel werkzaam zijn voor onze hulpdienst. Hulp vragende mensen
hoeven op deze manier maar één keer hun verhaal te vertellen.
Daar ook het afgelopen jaar het aantal hulpvragen in aantal, diversiteit en complexiteit is
gestegen hebben we er enkele hulpverleners bij gekregen, die ieder hun eigen expertise
inbrengen.
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Niet nieuw maar wel intensiever binnen onze hulpdienst is de samenwerking met het AIB
(Algemeen Informatiepunt Boxmeer) in Boxmeer m.b.t. ZZP ’ers in relatie tot
schuldhulpverlening. (zie verder onder belastingen) . .
Ook de schuldhulpverlening geeft nog steeds een stijgende lijn te zien, het is voor inwoners in
toenemende mate een probleem om rond te komen. Beknibbeling op uitkeringen, en wettelijke
wijzigingen zoals de boete op samenwonen laten de burger goed voelen dat het inkomen
daalt. De koopkracht afneemt en de Kringloop vaak zelfs te duur is voor de inwoners.
De Transities, zoals de WMO, de participatie wet en de jeugdhulp verlening, vragen wat minder
aandacht in aantal dan in het begin van de transities, echter als het wel hulp betreft is deze
complexer en intensiever dan voorheen en vergt daardoor vele uren meer per hulpvraag dan
voorheen.
We zien hier een verschuiving van met name de problemen binnen de GGZ ambulante zorg
zowel voor de jeugd als de volwassen zorg. Met name problemen met goede
achtergrondkennis en juiste inzet van uren ambulante zorg voorgeschreven door BIG
geregistreerde psychiaters geeft nog wel eens strubbelingen. Ook de opvang en continuering
van zorg die in LUMPSUM ingekocht is wordt nog wel eens eenzijdig door de aanbieder naar
beneden bij geschroefd.
Ondanks de flinke inzet en ondersteuning aan onze hulpvragers lijkt het erop dat dit het
komend jaar nog niet geheel vloeiend zal gaan verlopen. We zullen dit kritisch blijven volgen.



Volkshuisvesting

Mooiland hanteert het basis toewijzingsbeleid opgelegd door de overheid.
Hierdoor komen veel jonge mensen met een verzamelinkomen van € 25.000,00 niet in
aanmerking voor een sociale huur woning.
Aan de ene kant omdat zij schulden hebben of niets gespaard hebben. En aan de andere kant
omdat er te weinig goedkope sociale huurwoningen worden verlaten en als deze verlaten
worden vaak naar een hogere huur worden opgetrokken. Zowel in 2015 als in 2016 zijn er
nog sociale huurwoningen verkocht.
Het beleid van de overheid om zodoende scheef wonen( mensen met boven 30.000 euro) te
laten doorstromen naar duurdere woningen gaat in Boxmeer niet op. Veel ouderen kunnen of
willen niet doorstromen omdat zij ineens een veel duurdere woning krijgen aangeboden.
Dat laatste is nou het probleem, in Boxmeer hebben we nog relatief veel goedkope sociale
huurwoningen en deze worden niet verlaten omdat (veelal) ouderen niet gaan/willen verhuizen
uit hun vertrouwde omgeving. Mooiland gaat niet de maximale huurverhoging van 2016-2017
doorberekenen aan de huurders.
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Minder huurverhoging
AOW ontvangers met een sociale huurwoning hoeven geen extra hoge huurverhoging meer te
betalen ongeacht hun inkomen. Vanaf 2017 is er nog maar een inkomensgrens van ongeveer €
39.000,Onder deze grens geldt het inflatie cijfer als huurverhogingspercentage. Daarboven mag de
verhuurder maximaal 2,5 % extra vragen.
Voor gepensioneerden en huishoudens van vier personen en meer geldt deze extra
huurverhoging niet.



Financiën

Belastingen
Belastingformulieren invullen blijft een lastige “opgave” voor veel mensen. Ook al zegt de
belastingdienst dat bijna 90% dit digitaal doet, dan wil dit nog niet zeggen dat je het zelf invult.
Steeds vaker wordt de hulp ingeroepen bij het digitaal invullen van de belastingen. Op papier
zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen bij de SP Hulpdienst.
De nog steeds hoge aanvraag van een DIGID code heeft voor de hulpdienst medewerkers tot
gevolg gehad dat er veel uitleg gegeven is waarvoor deze DIGID allemaal gebruikt moet
worden.
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Zo kunnen burgers zelf kijken in Mijn belastingdienst, Mijn toeslagen, Mijn overheid,
pensioenfonds, zorgverzekeraar, UWV, CBR, aanmelden als donor en nog diverse andere
mogelijkheden waaronder in sommige gevallen online aangifte bij de politie en het inzien van je
eigen medisch dossier.

Helaas weet niet iedereen wat je ermee kan of wat je er mee moet!

Maar dat wil niet zeggen dat iedereen al een DIGID code heeft , velen onder ons, waaronder
een grote groep ouderen hebben nog steeds geen DIGID code.
Alle instanties, de gemeentelijke brochure “Ken uw rechten” en “Belastingdienst”, verwijzen naar
je eigen verantwoording, echter niet iedereen kan die mate van eigen verantwoording ook zelf
ten uitvoer brengen. Waardoor vele mensen geld mis lopen in hun aangifte als ze geen hulp
krijgen.
De belastingdienst stuurt een brief waarin ze aan geven: U hoeft dit jaar geen belastingaangifte
te doen. Echter vele burgers die een pensioen hebben en daar loonheffing over betalen,
kunnen wel belasting terug ontvangen. D.m.v. ziektekosten aftrek laten vele ouderen geld
liggen, terwijl de belastingdienst u aangeeft dat u dit jaar geen belastingformulier in hoeft te
vullen. Dit onder het mom eigen verantwoording, dat moet u verder zelf maar uitzoeken.

Ziektekosten
Bij de ziektekosten heeft u als burger altijd een financiële drempel waar u bovenuit moet komen.
Bij een jaarinkomen van €16.000,00 is dit voor een alleenstaande +/- € 220,00 en voor
samenwonenden +/- € 465,00.
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Wanneer u de SP Hulpdienst vraagt uw belasting formulier in te vullen, dan kijkt onze
hulpdienst medewerker juist naar deze uitgave ’s om zo de teruggaaf te kunnen realiseren
waar u recht op hebt. Ook al geeft de belastingdienst in een brief aan dat u géén aangifte hoeft
te doen. Immers de belastingdienst is niet op de hoogte van uw extra privé ziekte kosten /
bijbetalingen in de zorg die u naast de vergoedingen van uw zorgverzekeraar nog zelf moet
betalen.
Aftrekposten Ziektekosten
Extra kleding / beddengoed:
Bijzondere uitgaven die boven de normale uitgaven uitsteken m.b.t. kleding en beddengoed en
het reinigen daarvan zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:



De uitgaven waren een rechtstreeks gevolg van (uw) ziekte of invaliditeit.
De ziekte duurde minimaal 1 jaar of gaat waarschijnlijk minimaal 1 jaar duren.

Voor deze extra uitgaven mag u een vast bedrag aftrekken van € 310,00 Kunt u aantonen dat
de extra uitgaven hoger waren dan € 620,00 dan mag u € 775 aftrekken. De bedragen gelden
per persoon en voor een heel jaar.
Voor de belasting aangifte van 2015 was het zo en is het ook in 2016 zo: Mocht u de afgelopen
3 aangifte jaren niets afgetrokken hebben voor deze post, u dit alsnog met terugwerkende
kracht af mag trekken van uw belastingaangifte. Rekening houdende met de ingang van uw
ziekte periode. Voorbeeld: Als u vanaf 1 oktober 2012 extra uitgaven had, die u niet hebt
afgetrokken dan mag u voor dat jaar nog voor drie maanden aftrekken, dat is dan 3/12 van het
aftrekbare bedrag.
Dieet op voorschrift van dokter of diëtist
Volgde u een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor
deze kosten aftrekken. Misschien vragen wij u om een dieetbevestiging. U kunt deze
downloaden van www.belastingdienst.nl ( of vrienden familie of de SP hulpdienst vragen dit
voor u te doen) De arts of diëtist vult de bevestiging in. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst.
Staat uw dieet niet in die lijst, dan mag u geen bedrag/ niets aftrekken.
Als u een dieetvoorschrift maar voor een gedeelte van het jaar voorgeschreven kreeg, berekent
u een evenredig deel van het bedrag uit de dieet lijst.
Als u bijvoorbeeld een dieet 7 maanden volgde,
neemt u 7/12 van het bedrag uit de lijst.

http://www.voedingscentrum.nl
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Vervoer
Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten maakte.
Aftrekbare uitgaven voor vervoerskosten :


uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis

Bij de berekening van uw werkelijke uitgaven voor vervoer kunt u de volgende kosten
meetellen:









brandstofkosten
motorrijtuigenbelasting / Bijtelling bedrijfsauto
verzekeringspremie voor de auto
afschrijvingskosten
onderhoudskosten
overige kosten, zoals kosten van de wasstraat
uitgaven voor ambulancevervoer
andere vervoerskosten door ziekte of invaliditeit

Parkeergelden mag u niet meetellen.
Andere vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
Maakte u andere vervoerskosten door ziekte of invaliditeit? Dan mag u deze alleen aftrekken
als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten had
dan mensen die niet ziek of invalide zijn. U kunt bijvoorbeeld uw vervoerskosten vergelijken met
die van mensen die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. Hiervoor
kunt u de gegevens van het NIBUD of het CBS gebruiken. Had u hogere vervoerskosten? Dan
mag u uw extra vervoerskosten aftrekken. U moet van deze extra vervoerskosten wel de
vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering heeft gekregen.
Medicijnen op doktersvoorschrift
Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het
moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit
kunnen ook homeopathische medicijnen zijn, mits dit geregistreerde homeopathische
medicijnen zijn, en opgenomen staan in de vergoedingen lijst van uw zorgverzekeraar.
Bepaalde hulpmiddelen
U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken.
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Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen
worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die u in staat stelt om een
normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Ook voor andere
medische hulpmiddelen geldt de voorwaarde dat deze hoofdzakelijk door zieke of invalide
personen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een 'vingerprik' om uw bloedwaarden te meten zonder
hulp van een arts of verpleegkundige.

Aftrekbare hulpmiddelen zijn:(bij een vergoeding door de zorgverzekeraar zijn ze uiteraard niet aftrekbaar)








steunzolen
gehoorapparaten
Deze zijn alleen in zeer specifieke situaties aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl.
kunstgebit en prothesen
blindengeleidehond en/of andere hulphond.
onderhoud, reparatie en verzekering van bovenstaande hulpmiddelen.
In mei 2012 hebt u een scootmobiel aangeschaft. De aanschafprijs was € 2.300,00 de
standaard gebruiksduur is 5 jaar en de restwaarde is € 230,00 (dit is 10% van €
2.300,00) U hebt de scootmobiel geheel zelf betaald. De afschrijving per jaar is dan: (€
2.300,00 min € 230,00) :5= € 414,00. Voor 2012 kunt u dan afschrijven over de
maanden mei tot en met december. Dat zijn 7 maanden. De afschrijving voor 2012 was
daarom 7/12 X € 414,00 = €242,00. In 2013, 2014, 2015 en 2016 mag u elk jaar €
414,00 afschrijven. In 2017 mag u nog 5 maanden afschrijven, namelijk tot en met de
maand mei. Dan is het precies 5 jaar geleden dat u de scootmobiel kocht. In 2017 mag u
dan nog aftrekken voor afschrijving van de scootmobiel: 5/12 X € 414,00 = € 173,00.

Niet-aftrekbare hulpmiddelen zijn:








uitgaven voor een rollator
een loophulp met 3 of 4 poten
een elleboogkruk
een gipssteun
een looprek
een okselkruk of een onderarm schaalkruk
uitgaven voor een scootmobiel en rolstoel

Hulpmiddelen gezichtsvermogen
U mag alleen de uitgaven aftrekken voor hulpmiddelen die u nodig had omdat u blind of
slechtziend was. Bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of
bepaalde aanpassingen aan een computer.
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De uitgaven voor hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet
aftrekbaar. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen en
contactlensvloeistof. Dit geldt ook voor de kosten van ooglaser behandelingen ter vervanging
van een bril of contactlenzen.
Samenwerking AIB Boxmeer
Met het AIB heeft de SP Hulpdienst een afspraak om ZZP ‘ers , die failliet zijn, te helpen met
het belastingformulier. Omdat er in het beleid van de schuldhulp sanering van Boxmeer staat
dat deze ondernemers niet geholpen mogen worden met het invullen van het belastingformulier.
Ook de AIB mag daar geen actie in ondernemen omdat zij voor de gemeente Boxmeer werken.

Heb je behoefte aan extra informatie en advies omtrent je financiële situatie? Of vragen m.b.t. toeslagen. Kom langs
bij Het Advies- en Informatiepunt.
De medewerkers zijn deskundig op het gebied van allerlei wetten, regelingen en voorzieningen en adviseren je graag
over mogelijke oplossingen. Deze hulp is bovendien geheel gratis.(alleen voor particulieren)

Advies En Informatiepunt Boxmeer
De Raetsingel 1
5831KCBoxmeer
http://www.sociom.nl/sociaal-raadslieden

Complimenten naar belastingdienst
Onderstaande brief is door onze hulpdienst coördinator Theo Weenink verzonden naar de
directeur van de belastingdienst, helaas geen reactie terug gehad.
Geachte directeur
Via deze weg wil ik u de complimenten overbrengen naar uw medewerkers van de belastingdienst.
Voor de afhandeling van een bezwaarschrift en tot een oplossing komen tot een betalingsregeling van
een ZZP ’er is meegedacht en er is altijd een terugkoppeling geweest die ook nagekomen is.
Verder wil ik u ook een suggestie meegeven, dat ZZP ‘ers die niet over een bedrijfsruimte beschikken en
wel een BTW aangifte doen een eenvoudig belastingformulier te laten invullen. “Met hun inlogcode voor
ondernemer komen zij uit bij een heel uitgebreid formulier”.
Op de website van de belastingdienst mis ik een link tot het komen van suggesties van burgers om
belastingformulieren te vereenvoudigen en of complimenten te geven.
Nogmaals bedankt voor uw medewerking, verblijf ik,
Theo Weenink SP Hulpdienst afdeling Boxmeer
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Financiën

2014

2015

2016

Aanschrijven schuldeisers

8

Advies teveel vermogen

2

AIB samenwerking

4

Algemene heffingskorting aanvragen

1

AOW buitenland invullen

3

Belasting dwangsommen bezwaarschrift

2

Belasting aanvraag aanpassen loonheffing
Belasting aanvraag formulieren resp. 2013 / 2014

2
25

37

Belasting aanvraag formulieren 2012

1

Belasting aanvraag formulieren 2013

5

Belasting aanvraag formulieren 2015

68

Belasting aanvraag uitstel regelen

1

Belasting advieshulp

4

Belasting bezoek samen met cliënt naar bel. kantoor

3

Belasting bezwaarschrift

5

11

Belasting buitenland 2015

2

Belasting jaarverslag

2

Belasting papieren aanslag 2014

1

Belasting voorlopige aanslag 2016

2

Belastingen buitenland
Betaling regelingen belastingen

3
5

CAK advies

2

DIGID code aanvragen

10

Digitalisering aanslagen Mijn Overheid

11

4

Digitalisering algemeen

1

Doorverwijzing Kantongerecht m.b.t. schuldhulpverlening.

2

Gemeentelijke Belastingen bemiddeling betalingen

2

Gemeentelijke belastingen afvalstoffen heffing

1

IOAW en pensioen regeling via lijfrente polis

1

stopzetten privé gebruik auto

3

Toeslag aanpassen jaarinkomen

3

toeslag aanvraag bezwaar

3

Toeslag aanvraag huur

7

Toeslag aanvraag kind gebonden budget

1

Toeslag aanvraag zorg

5

Toeslag huur

3

Toeslag kinderopvang

2

14
14

Toeslag terugbetalen

3

UWV papieren invullen
Vrijwillige budgetcoaching

1
2

3

Zorgverzekeraar sommatie

2

ZZP ondersteuning financiën

zzz Totaal aantal interventies

1

41

95

162

Pensioen betalingen in Duitsland
Steeds vaker worden wij ingeroepen om formulieren in te vullen m.b.t. pensioenen in Duitsland.
Helaas kunnen deze betalingen niet ( meer) naar Nederland overgeheveld worden, omdat hier
nog in Duitsland belasting over betaald moet worden.
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Als je alleen een AOW hebt in Nederland, je pensioen in Duitsland krijgt en dus in Duitsland
daarover inkomsten belasting afgedragen wordt, dan is het niet mogelijk de voor Nederland
geldende aftrekposten af te trekken van je Duitse belasting aanslag.
In de 2e week van jan.2017 ontvingen wij een brief m.b.t. de Duitse rente, dat ze per 1 Januari
onder de Nederlandse belastingdienst komen te vallen. En dat er geen dubbele belastingen
betaald behoeven te worden.
Er gaat voor de SP hulpdienst zo door het jaar heen, ruim 100 werk uren zitten in het invullen
van de belastingformulieren voor diverse particuliere hulpvragers. Hieronder vallen ook de
controle in mijn toeslagen en de veranderingen in inkomens, aanvragen huur- en
zorgtoeslagen en bezwaar maken tegen diverse aanslagen.
De hulp uren aan de failliete ZZP ‘ers komen daar nog bovenop, voor deze groep moet een
uitgebreide zakelijke belastingaangifte gedaan worden, deze is gelijk aan de belastingaangifte
van een multinational, en vergt veel meer tijd dan een particuliere aanslag.



Schuldhulpverlening in Boxmeer

Op het gebied van schuldhulpverlening werkt de gemeente Boxmeer al meer dan 10 jaar
samen met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Beleid en uitvoering lopen in de vijf
gemeenten gelijk op. De gemeenten beschikken zelf niet over de nodige expertise en capaciteit
om deze complexe taak uit te voeren, en besteden hem daarom uit. .
De Plangroep verzorgt de schuldhulpverlening onder strikte afspraken vooraf met de
gezamenlijke gemeenten in het Land van Cuijk
De SP Hulpdienst voorziet dat met het voortzetten van dit oude niet bij deze tijd passende
beleid nog veel meer mensen in een negatieve spiraal terechtkomen als de eisen zo hoog
liggen.
Door deze hoge eisen worden schulden alleen maar groter, en de kans op hulp door de
Plangroep steeds kleiner, of wordt niet meer gegeven.
Enkele eisen zijn:
o

o

Inwoners moeten zelf hun boekhouding één jaar voorafgaande aan de schuldhulpverlening
zelf op orde hebben. Dat is juist voor deze mensen met schulden een brug te ver, juist op
dat punt is begeleiding hard nodig, als ze deze vaardigheid al hadden waren ze immers
mogelijk niet in de schulden geraakt.
Mensen die hun zorgpremie niet hebben betaald, en te boek staan als wanbetaler mogen
niet meer overstappen naar een andere verzekeraar. Om te voorkomen dat mensen bij de
ene na de andere verzekeraar schulden opbouwen, is het na 21 december 2007 niet meer
mogelijk om van verzekeraar te veranderen wanneer je niet alle verschuldigde premie
betaald hebt. Het Z.I.N.(zorginstituut Nederland)meldt je bij de zorgverzekeraar af, en je
moet daar je schulden voldoen, samen met hoge boetes, waardoor je schulden steeds
verder oplopen.
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o

De plangroep helpt je alleen als na aftrek vaste lasten en leefgeld er per maand nog
financieel ruimte over is om schulden af te lossen. Heb je die ruimte niet dan krijg je geen
schuldhulpverlening.

M.b.t. de zorgverzekeraar kan men echter wel overstappen indien de gemeente bereid zou zijn
deze schuld af te lossen bij Z.I.N. dan krijg je ook geen boetes meer (extra aflos ruimte over) en
vervolgens dit bedrag optelt bij de bestaande schuld als schuld aan de gemeente, de
gemeente deze schuld mede aan de Plangroep overdraagt om af te lossen. Tevens creëer je
dan meer financiële ruimte om andere schulden ook af te lossen. Helaas is dit voorstel van de
SP niet in de raad aangenomen en/ of overgenomen door B&W van Boxmeer. SP Boxmeer
vindt echter dat de gemeente niet alle creatieve mogelijkheden ziet en/of in wil zetten om
mensen écht te helpen.

Schuldhulpverlening
Beslagvrije voet overtreding

2014

Betalingsregelingen m.b.t. afbetalingen getroffen

2015
1

2016

2

2

Belasting papieren invullen bij cliënt onder bewindvoering

2

Bewindvoering was slecht ..uit ambt

1

Bijtelling auto terug draaien

3

Budget coaching personen

3

2

Budget hulp plangroep vraag

1

2

CJIB betaling zorg verzekering Eavita

1

1

CJIB en niet over kunnen stappen naar andere zorgverzekering

1

1

CJIB tandartskosten

1

1

GCB Nijmegen lening aangevraagd

1

1

Echtscheidingsconvenant

3

Gemeente kwijtschelding gemeentelijke belastingen

2

Gemeente Soza tegenwerking

1

Hypotheek betaling opschorten

1

Nationale ombudsman suggesties beleid en rapportage

2

Opzegging lidmaatschappen lectuur i.v.m. schulden

2

Pantein perikelen

1
4
10

Plangroep invullen papieren plangroep

1

Plangroep W.S.O.P. uitvallen

2

Polis begrafenis aanvraag
Schuldhulpverlening adviezen 2014

1

1
5

Schuldsanering

2

Schuldhulpverlening informatie gegeven

1

2

Sneeuwbal Pakket

2

1

Sociale zaken hulp /advies

1

SP landelijk suggesties beleid en rapportage

2

Sportondersteuning bij laag inkomen

1

Vergoeding rekening moeder

1

2

Voedselbank in aanmerking /doorverwijzing

1

voorlichting en uitleg mijn belastingdienst

1
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voorlichting en uitleg mijn overheid

1

WA verzekering aanvraag

1

ZZP schrijven jaarverslag t.b.v. belastingen

2

zorgverzekeraar

5

zzzzzz Totalen

5

32

52

Voedselbank
NIEUWE NORMBEDRAGEN 2017 zijn:

De nieuwe normbedragen worden als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 120,00
Per persoon: € 80,-.
De normbedragen worden dan: 1 persoon was 180, wordt € 200,00
2 volwassenen was 250, wordt € 280,00
1 volwassene en 1 kind was 250, wordt € 280,00
1 volwassene en 2 kinderen was 320, wordt € 360,00
2 volwassenen en 2 kinderen was 390, wordt € 440,00
1 volwassene en 3 kinderen was 390, wordt € 440,00
Rapport Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport dat de overheid onterecht teveel uitgaat
van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder
zelfredzame inwoners lopen tegen drempels op voor en tijdens het schuldhulp verleningstraject
en vallen buiten de boot.
Het onderzoek van de ombudsman maakt de knelpunten zichtbaar die burgers ervaren als zij
een beroep doen op de diverse gemeentelijke schuldhulp verlengingstrajecten. Zo ervaren zij
drempels voor toelating tot het traject: is iemand zelfstandig ondernemer of in het bezit van een
eigen woning, dan kan dit een reden zijn om niet toegelaten te worden. Daarnaast is er weinig
maatwerk: voldoet iemand niet aan de eisen voor een schuldregeling, dan wordt te weinig
gekeken naar een passend alternatief. Ook ervaren mensen de dienstverlening als
onvoldoende: doorlooptijden zijn lang, de bereikbaarheid slecht of mensen krijgen geen formele
afwijzing van hun schuldhulpaanvraag waardoor rechtsbescherming in het gedrang komt. Tot
slot gaat de overheid te vanzelfsprekend uit van zelfredzaamheid van mensen: een illusie.
Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in grote
financiële problemen terechtkomen.
Neem drempels weg
Reinier van Zutphen: ‘De overheid moet zich realiseren dat de knelpunten ook een risico
vormen voor de burger en een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek in de weg
staan.’
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De ombudsman pleit in zijn onderzoek onder andere voor meer en eerdere ondersteuning van
minder zelfredzamen voor en tijdens het schuldhulp verlening traject, zowel voor
maatwerkoplossingen en voor kortere doorlooptijden.
Om dit te realiseren moeten gemeenten beschikken over voldoende wettelijke instrumenten en
financiële middelen. De ombudsman roept de staatssecretaris van Sociale zaken en
Werkgelegenheid op hierover in gesprek te gaan met gemeenten.
Het beleid in de gemeente Boxmeer is in 2015 niet aangepast toen het weer voor 4 jaar is
vastgesteld. Daarmee volgen ze dezelfde lijn die in het rapport van de Nationale ombudsman
wordt beschreven.
Tevens komen we steeds meer mensen tegen die een kleine schuld hebben (€2000,00 tot
€4000,00 ) en nergens aan kunnen kloppen voor advies. De SP Hulpdienst gaat het totaal
plaatje bij deze mensen doornemen en geeft hen adviezen hiervoor.
Mensen komen ook in de problemen als ze niet op tijd op “Mijn toeslagen” van de belastingen
het inkomen veranderen, en vervolgens grote bedragen terug moeten betalen.
Laten we helder zijn: De mensen die wel door deze zeer strenge criteria komen en wel
geholpen worden door de Plangroep zijn doorgaans wel tevreden.
Dat neemt niet weg dat velen in de kou blijven staan.
Wij danken bewindvoerders kantoor K&K in Boxmeer hartelijk voor de diverse adviezen die we
van hen mochten ontvangen.
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Sociale Woningbouw / wonen

2014

Gemeente Starters leningen

2015

2016

2

Huisuitzetting

1

huur peildatum verleggen

2

huurcontract kamerhuur

1

Huurwoning Mooiland € 5,00 onderhoud kosten klachten

3

huurwoning Mooiland achterstallige huur

1

Huurwoning Mooiland advies soc. huurwoning i.v.m. gezinsgrootte

1

huurwoning Mooiland geschil

2

Huurwoning Mooiland klachten te hoge huur

7

Huurwoning Mooiland Overleg Gemeente – Mooiland

2

Huurwoning Mooiland overname woning

1

Huurwoning Mooiland renovatie / Groot onderhoud

5

Huurwoning Mooiland verkocht / te koop geen doorstroming

6

Huurwoning Mooiland vocht door overstroming

1

Huurwoning Mooiland woningzoekenden / wachten op woning
Huurwoningen Mooiland Vragen m.b.t. huurwoningen

5

11

14

Recht van overpad eigen huis
Woninguitzetting huurwoningen Mooiland

1

1
1

2

15

30

Woninguitzetting huurwoningen Wonen Vierlingsbeek
Woonvoorziening gehandicapte

zzz Totaal sociaal wonen

2

27

Mooiland
In 2014 is het bedrag voor riool en glasfonds iets naar beneden gegaan. Echter het uiteindelijk
te betalen huurbedrag per maand niet. Wij zien dit als een verkapte (weliswaar kleine)
huurverhoging. Ook in 2014 en 2015 was er al een vorm van verkapte huurverhoging door de
kleine reparaties en riool onderhoud niet automatisch voor kosten van Mooiland te laten vallen
zoals Mooiland dit voorheen al jaren gedaan had. .
o
o

Alle regelingen zowel die van 2014 en van 2015 en nu van 2016 zijn uiteraard verkapte
huurverhogingen.
De gemeente Boxmeer en Mooiland hebben na jaren stilstand, eindelijk nieuwe prestatie
afspraken gemaakt (kunnen maken) en er wordt nu weer volop aan de weg (nieuwe
woningen) getimmerd.



Sociaal domein

Ook in 2016 heeft de SP-Hulpdienst gemeente Boxmeer vele inwoners van geholpen binnen
de diverse vlakken van het sociale domein.
Hiervoor zijn vele huisbezoeken afgelegd en vele telefoontjes gepleegd met zorgvragers en
familie.
Vooral de jeugdzorg en met name de GGZ jeugdzorg is soms een gevecht met de gemeente,
inkopers zorg en zorgaanbieders die veelal in Lumpsum betaald worden.
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SP heeft ouders ondersteund met de stappen die ze wilden ondernemen om de goede Jeugd
GGZ zorg voor hun kind voor eind dec. 2016 weer te regelen. Ouders liepen aan tegen
problemen met inkoop van het Leo Kannerhuis en Houding PGZ m.b.t. begeleidingsuren in
Z.I.N. die eenzijdig door PGZ teruggedraaid werden.
De verantwoordelijkheden van: ”een door een BIG geregistreerde zorgaanbieder” geadviseerde
zorg- en/of begeleidingsadvies. ( bijv.: een kinderpsychiater) , kan door de zorg verlenende
partij (bedrijf) waarbij de inkoop via lumpsum tarief verloopt zomaar terzijde geschoven worden.
Dat inwoners met Z.I.N. (zorg in natura) wat de gemeente behoort te regelen zo in de knel
komen en zelf moeten vechten voor goede zorg is ons als SP een doorn in het oog.
Hiervoor hebben ouders van kinderen afgelopen jaar hard moeten vechten. Zelfs een TV
uitzending moest er ook dit keer weer aan te pas komen. En eerlijk is eerlijk op de valreep van
het nieuwe jaar is er dan toch een regeling uit voort gekomen waarbij alle partijen tevreden zijn.
Hierdoor is op het nippertje een kort geding voorkomen.
Dit soort problemen zouden in de toekomst door het CJG en de afd. sociale zaken beter
opgepakt moeten worden zodat ouders die Z.I.N. zorg hebben er zelf niet achteraan hoeven.
Het heeft namelijk een grote weerslag en geeft grote onrust binnen de betreffende gezinnen.

aaaaaOndersteuning/acties op zorg ,welzijn en participatie
Aanvraag bijstand

2014

2016

2015

2

AIB rechtsbijstand doorverwijzing

3

Alarmering algehele storing Celesta

1

Apotheek perikelen bijbetaling en preferentiebeleid

1

AWBZ instelling vraagt geld voor overnachting

1

Bijstand aanvullend

1

Buurtzorg , geen zorg cliënt

1

CAK bezwaar

1

CAK eigen bijdrage

2

CAK vergoeding chronisch zieken / eigen risico

1

CAK vragen naar landelijke SP

2

CAK vragen naar nationale ombudsman

2

CJG advies medewerker

1

CJG jeugd GGZ en vergoedingen

7

CJG klacht m.b.t. privacy dossiers naar info@mailadres

1

CJG klachten via klokkenluider

1

Dagopvang/dagbesteding advies

1

Dagopvang/zorgboerderijen ZZP verplk. (hulpgevers ondersteuning)

2

Dichterbij advies cliënten mbt vrijetijdsbesteding

2

Dichterbij begeleid wonen advies aan 1e contactpersoon v cliënt

3

Dichterbij MDO ondersteuning1e contactpersoon in gesprek

1

Dichterbij verpleegplan uitleg aan 1e contactpersoon.

1

Dyslexie en vergoeding behandelingen

1

euthanasie hoe en waar moet ik dit regelen

1

Fibromyalgie aandacht voor

1

GGZ algemeen

4
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GGZ cliënt buren ruzie (te weinig GGZ begeleiding)

1

GGZ advies ambulante begeleiding jeugdzorg

1

GGZ crisisdienst opname volwassenen geen plek wachten

1

GGZ jeugd dreigende sluiting Leo Kanner logeer/behandel huizen
hulpvrager wil landelijke aandacht. Coaching en begeleiding binnen dit
proces gegeven.
Huishoudelijke verzorgsters Her intake HH hulp

1

Huishoudelijke verzorgsters Ondersteuning HH hulpen uitleg en intakes
/ Pantein-Vivent
Huishoudelijke verzorgsters Pantein-Vivent m.b.t. transitie en inleveren
loon.
Huisuitzetting Ondersteuning
Hulpmiddelen aanvraag

2
24
14
1
3

Huurverhoging

2

IND hulp bij vraag verblijfstitel Oezbekistan kind. apart mee tellen?

2

jeugdzorg advies / bezwaar

3

Jeugdzorg advies m.b.t. ambulante begeleiding

3

jeugdzorg crisisopvang perikelen

1

Jeugdzorg PGB GGZ

2

Jeugdzorg PGB GGZ en “professional ouder”niet verenigbaar

1

Jeugdzorg pleeggezin perikelen
Lager Onderwijs coaching ouders bij langdurig conflict tussen
school/ouders
Leerlingen vervoer

1
1
1

Leo Kannerhuis perikelen
Loophulpmiddel

2
2

lumpsum uitleg wat is dit wat houdt dit in
Maaltijdvoorziening

8
1

Mantelzorgcompliment

2

medicatie en eigen bijdrage advies

1

Novadic verwijzing
Ondersteuning bed , bad, brood.

1
1

1

Ontslag personeel Pantein-Vivent

4

Ontslag personeel Mooiland

1

Pantein advies medewerkers m.b.t. ontslag

4

Pantein vragen door cliënten m.b.t. personele bezetting

10

Participatie advies / uitleg
Per saldo. Klacht / Melding PGB ambassadeurs, gemeente Boxmeer
maakt hier geen gebruik meer van.
PGB opvraag tarieven

1
1
1

PGB perikelen

8

Raadslieden Boxmeer doorverwijzing door SP

2

Rechten cliënt binnen Pantein zorginstelling Madeleine

3

SBPN klacht structureel teruglopend inkomen pleegzorg
grootouders.(gegevens m.b.t. doorgeleiding naar staatssecretaris
geregeld via SP landelijk.)1 staat hier voor een grotere groep pleegzorg
grootouders
Schuldsanering

1

Sociaal loket problemen

2
1

Soza verwezen naar

10
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Stapeling zorgkosten

6

SVB problemen met uitbetalingen

4

UWV herkeuring advies

1

Verdihuis contact mbt wachtlijst

1

Verdihuis en voorwaarden m.b.t. Novadic Kentron

1

Verdihuis vragen mbt wachtlijst

1

Verhuizing

1

Vervoer aanvraag

1

Verwijzing door gemeente/plangroep naar SP hulpdienst

1

verwijzing naar advocaat / sociaal advocaat

4

Vincent v Gogh verwijzing

1

Voedselbank bemiddeling/advies/ verwezen

1

Vrijwilligershulp

1

Welzorg klachten reparatie hulpmiddelen en comm. naar cliënt

4

WIA toehoorder/ mentale ondersteuning gesprek
WMO aanvraag gebruiks goederen hulpm. scootmobiel/trapliften

0

7

1
5

1

WMO advies bij specifiek ziektebeeld.

4
1

WMO cliënt begeleiding her-indicaties HH

1

WMO HH zorg

10

WMO HHT

3

WMO hulpmiddel en verhuizing andere gemeente

1

WMO wet uitleg

8

WMO woonadvies eigen woning inwoning en WMO

4
1

WMO zorgplan advies
Woon zorgcentra onvrede

1

6
3

Woonruimte met spoed gezocht

3

WSW

1

Ziekenhuis ondersteuning ziekenhuis bezoek d.m.v. voorgesprekken

2

0

Zorgplan aanpassing plan strookt niet met werkelijkheid

7

ZZP er ambulante GGZ advies

zzzzTotaal interventies

1

66

77

134

Pantein
In 2016 ziet de nieuwe directie van Pantein een groot financieel probleem en moet fors gaan
bezuinigen om het hoofd boven water te kunnen houden.
Dit beleid loopt door alle geledingen van Pantein heen van ziekenhuis tot verpleeghuis tot de
voormalige verzorgingshuizen.
Dit betekende het afgelopen jaar ontslag bij vele medewerkers in het tussenmanagement.
Voor de Symfonie o.a. het inleveren van de receptie taken die overgenomen zijn/ moesten
worden door het verzorgend personeel.
In het verleden waren ook de uren voor vrijwilligers coördinatie al flink ingeperkt. Daarnaast en
moeten bewoners meer gaan betalen voor activiteiten begeleiding omdat de verzekeraars
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alleen nog voor zorg betalen en niet voor dag activiteiten. Deze dag activiteiten moeten nu
gezien worden als hobbyclubjes waar je lid van wordt en voor betaald.
Voor de bewoners betekent dit minder tijd en aandacht van het personeel voor de cliënten.
En voor het verzorgend personeel betekent dit een forse verzwaring van taken terwijl de
bewonerszorg juist steeds zwaarder wordt.
Al met al een forse achteruitgang in de werkelijke beleving van de welzijnsfactor van de
kwetsbare bewoners.
Ook elders bij alle Pantein locaties moet er met minder personeel gewerkt worden, waardoor
het overblijvende personeel zwaarder belast wordt, en men meer inzet vraagt van
mantelzorgers en vrijwilligers.
Naar de mening van de SP zou de zorg aan ouderen compleet te kort schieten en/of omvallen
als mantelzorgers en vrijwilligers er niet zouden zijn/ of weg vallen.

Dichterbij
De bezuinigingsronde i.v.m. veranderde geldstromen is de voordeur van Dichterbij helaas niet
voorbij gelopen.
Ook de cliënten van Dichterbij bewoners gaan betalen voor activiteiten begeleiding omdat de
verzekeraars alleen nog voor zorg betalen en niet voor dag activiteiten. Deze dag activiteiten
moeten nu afzonderlijk van de zorg door de cliënt / dichterbij ingekocht gaan worden.
Dit betekent meebetalen en dus een rekening krijgen voor de centrale antenne voor tv en radio.
En alle andere kosten voor de vrijetijdsbesteding waar men naast de dagbesteding zelf
verantwoordelijk voor is. ( of ouders/verzorgers die het mentorschap over de cliënt hebben)
Voor de bewoners betekent dit minder tijd en aandacht van het personeel voor de cliënten.
En voor het verzorgend personeel betekent dit een forse verzwaring van taken in zijn algemeen
Tevens is er bij het niet kunnen bezoeken van de dagbesteding waar al deze cliënten aan mee
doen een groot probleem. Overdag tussen +/-900 u en +/-16.00 u is er geen personeel
aanwezig in de Dichterbij woonhuizen. Alle cliënten worden geacht mee te doen aan de
dagbesteding. Is een cliënt ziek thuis dan is er dus niemand van de verzorging aanwezig en
wordt de familie of mentor verplicht dit op te vangen. Echter familieleden en mentoren hebben
ook hun werkzaamheden al of niet bij een werkgever.
Daarnaast ziet Dichterbij het liefste dat de cliënten in het weekeinde naar de familie gaan, in de
weekeinden hoeft zodoende geen inzet van personeel plaats te vinden wat een forse
bezuiniging oplevert.
Aan dat weekendje bij de familie zit nog wel een financieel addertje onder het gras denken wij
als SP, de zorg wordt uiteraard voor 365 dagen ingekocht door de WLZ, terwijl er soms wel een
zeer dringend beroep gedaan wordt om cliënten in de weekeinden bij de fam. thuis te laten zijn.
Daarnaast heeft Dichterbij de fysieke aanwezigheid van nachtdiensten in de begeleid wonen
huizen geschrapt, op enkele uitzonderingen na.
Men heeft gekozen voor inzet van audio en /of video apparatuur ter bewaking van de cliënten.
Echter men kan bij een calamiteit niet altijd meteen aanwezig zijn, hieraan is een aan rijtijd van
verzorgenden gekoppeld.
Al met al is het ook hier een forse achteruitgang in de werkelijke beleving van de wel zijns factor
van de kwetsbare bewoners en hun ouders/familie en / of mentoren.
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WMO
Door de complexiteit van de zorg zijn er vele zaken in het WMO domein die veel meer
tijdsinvestering vragen als voorheen omdat indicaties en zorgplannen niet altijd sluitend zijn, en
onze hulpvragers niet altijd zien hoe belangrijk het is om als uitgang een goed zorgplan neer te
leggen vooraf aan de indicatie. Een goed zorgplan levert een goed beeld en vervolgens een
goede indicatie en adequate zorg, welzijn en dagbesteding of ambulante begeleiding op
Heet van de pers bij het schrijven van dit verslag werd onderstaande bekend 1:1 overgenomen uit BB Binnenlands
bestuur 13 jan 2017. Wij als SP zijn hier erg blij mee.
Gemeenten mogen de ondersteuning door mantelzorgers niet afdwingen en zorg en ondersteuning weigeren of intrekken.
Gemeenten moeten vooraf onderzoeken of personen bereid zijn om onbetaald ondersteuning te bieden. Dat blijkt uit een
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die tegen de gemeente Etten-Leur was aangespannen.
Ten onrechte
De hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat Etten-Leur het persoonsgebonden budget (pgb) van een vrouw met lichamelijke
beperking ten onrechte heeft beëindigd. De vrouw kan haar huishouden niet zelf doen en ontving al voor de invoering van de
Wmo 2015 een pgb om dat zelf te regelen. Haar dochter werd vanuit het pgb betaald om de huishoudelijke hulp te bieden. Na
invoering van de Wmo 2015 stelde de gemeente dat de vrouw voortaan - onbetaald – een beroep moest doen op haar dochter en
beëindigde het pgb. De dochter wil niet onbetaald het huishouden doen en is daarmee gestopt. Er is geen sprake van mantelzorg
als de zorgverlener – in dit geval de dochter – voor de dienstverlening wil worden betaald, stelt de CRvB in zijn vonnis. De hulp
van de dochter kan daarom niet als mantelzorg worden aangemerkt. ‘Deze hulp werd immers verleend op grond van een
overeenkomst en vloeide niet direct voort uit de tussen moeder en dochter bestaande sociale relatie.’
Niet afdwingen
Mantelzorg kan niet kan worden afgedwongen en gemeenten moeten vooraf onderzoeken of personen wel bereid zijn om
onbetaald ondersteuning te bieden, zo stelt de CRvB. Bij de vaststelling of een betrokkene recht heeft op een voorziening op
grond van de Wmo 2015, mogen gemeenten geen rekening houden met mantelzorg die wel geleverd zou kunnen worden, maar
die een potentiële mantelzorger niet bereid is te leveren.
Recht op pgb
In het geval van Etten-Leur stelt de CRvB in zijn vonnis dat de gemeente niet van de dochter mag eisen dat zij de huishoudelijke
hulp onbetaald verricht. Daarnaast mag de gemeente bij de vaststelling van het recht op een voorziening er niet vanuit gaan dat
de dochter de zorg onbetaald wil leveren. De vrouw heeft nog steeds recht op een pgb voor huishoudelijke ondersteuning.

Jeugdzorg
De SP hulpdienst maakt zich zorgen over de jeugdzorg, de wachtlijsten bij het CJG lopen op
uitstroom naar hulpverlenende organisaties is soms moeizaam.
De inkoop van jeugdzorg was niet altijd voldoende.
Door de complexiteit van de zorg in met name de Jeugd GGZ stuitten we het afgelopen jaar op
een nogal vreemde situatie.
Een door een BIG geregistreerde jeugdpsychiaters samengesteld begeleidingsplan in uren kan
door een GGZ jeugd begeleidingsbedrijf zonder overleg met de BIG geregistreerde psychiater
naar beneden bijgesteld worden. Dit is een vreemde onwenselijke situatie.
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Hulpmiddelen
Vorig jaar schreven we dat als je wat jonger bent en slecht ter been, een gewone fiets te zwaar
trapt, dan mag je wel een scootmobiel krijgen, maar geen compensatie voor een fiets met
elektrische trapondersteuning.
Gevolg van scootmobiel en / of buurtbus / regio taxi is dat je lichamelijke conditie hard
achteruitloopt en je per saldo fysiek slechter af bent, waarmee je lopen nog meer verslechterd
en kosten technisch eerder meer WMO hulp nodig hebt, in deze situatie is helaas nog steeds
niets veranderd.
Er moet maatwerk geleverd worden, echter wanneer is iets maatwerk? Wie bepaalt de maat?

Welzorg
Welzorg is een landelijk opererend bedrijf gericht op levering van hulpmiddelen en reparatie van
hulpmiddelen in de verplaatsingssfeer en in, aan en om het huis.
Welzorg Nederland BV leverde ons nogal wat klachten op in 2016.
Wij signaleren dat deze organisatie nogal wat steken laat vallen. Met name in de communicatie
naar de klant toe hebben we diverse klachten gehad. En laten ze grove steken vallen. Ook de
snelheid waarmee reparaties uitgevoerd worden laat te wensen over.
Ze doen niet wat ze beloven op de website. Cliënten worden niet of niet op tijd terug gebeld.
Cliënten zitten te wachten op een monteur en deze komt vervolgens niet opdagen zonder af te
bellen.
Ook de tijd dat je in de wacht staat voor je te woord gestaan wordt was in 2016 buiten
proportioneel hier valt voor Welzorg nog veel te verbeteren.
Helaas heeft de gemeente voor de komende periode weer met Welzorg een contract
afgesloten.
We zullen dit in 2017 kritisch blijven volgen.

Participatie wet in relatie tot de bijstandsuitkering
We zien dat inwoners die gebruik maken van gesuppleerde loonkosten en werken onder
begeleiding door IBN. Van de gemeente Boxmeer niet meer uren mogen werken als ze met de
uren die ze wel werken boven een inkomen van 115% van het minimum loon uitkomen.
Dit betekent dat alle extra regelingen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kind gebonden budgetten,
stichting leergeld, voedselbank, sneeuwbalproject, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
bijzondere bijstand niet meer of sporadisch aan te spreken zijn. Wat inhoudt dat het vrij
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besteedbaar huishoudgeld voor eten drinken, kleding , kapper e.d. wel met €200,00 per maand
naar beneden gaat. Uit de armoede komen wordt zo wel heel erg moeilijk gemaakt.
Verdi huis
Tijdens onze hulpdienstgesprekken kwam naar voren dat de wachtlijst voor het Verdi
opvanghuis daklozen wel erg opgelopen was.
Het Verdi huis gaf aan dat door het tekort aan sociale woningen, daardoor de doorstroming
vanuit het Verdi huis stagneert.
Woningaanbod bepaalt of mensen kunnen doorstromen in de hulpverlening van het Verdihuis.
Een slechte doorstroming Is wel eens schrijnend voor mensen die wel het traject doorlopen
hebben maar door een tekort aan sociale huurwoningen nog niet tot een uitplaatsing komen en
schrijnend voor die mensen die daardoor langer op hulp moeten wachten voordat ze kunnen
instromen.
SP Boxmeer zal ook dit kritisch blijven volgen.

Het mantelzorg compliment
Niet alle inwoners zijn
op de hoogte van het
mantelzorgcompliment.
Er werd door onze
hulpdienst regelmatig
op gewezen.



De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd door
het formulier in te vullen op de website van het
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk
(www.mantelzorglvc.nl) of telefonisch (0485 – 846 739).

Overige
aaaaaOverige

2014

2015

1

advies overmatige reclame uitingen
Afvalstoffenheffing

1

Bedrijfskeuze vormgeving LTD NV of VOF

1

Bestemmingsplan voorlichting

1

burenruzie bemiddeling

3

CAO verschoven diensten en vergoedingen advies

2

Discriminatie op leeftijd bij uitgebreide reisverzekering

1

hulp en advies bij iemand die suïcidaal is.

1

IND klokkenluider, doorgeleid naar ministerie van Defensie.

2

Mestfabriek Overloon / bezorgde burger geadviseerd

1

Nationaal ZorgFonds handtekeningen 748 handtek

2016

1
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Nationaal zorgfonds info sprekers geleverd

6

Nationaal ZorgFonds Voorlichtingsavond spreker

3

ontslag advies (ontslagen Panteinmedew.)
OV jaarkaart hulp bij aanvraag en werking

1
5

Pensioen vervroegde uitkering

1

2

Scheiding

2

Sollicitatie brief, hulp bij het schrijven van

2

3

Speeltuin project advies/ontwikkeling

3

Sterckwijk bedrijven terrein verontrustte inwoners

2

Thema actie voeren

3

Verontruste burgers die hun verhaal doen

8

Vragen stellen aan B&W

8

zzzzz Totaal interventies



1

Providor advies bij domotica
Radioplassen vragen omtrent

21

30

14

Sint Anthonis

Daar er steeds meer vragen vanuit de gemeente Sint Anthonis bij de SP Hulpdienst Boxmeer
komen nu het gezamenlijke WMO loket in het gemeente huis van Boxmeer gevestigd is, worden
de gegevens m.b.t. hulpvragen van het WMO loket van Sint Anthonis met ingang van 2015 ook
in ons verslag verwerkt. In 2016 hebben we voor Sint Anthonis geen hulpvragen gehad.

Gemeente Sint Anthonis

2014

2015

2016

Ondersteuning/acties op zorg en welzijn
Bezwaar bezwaren commissie

1

WMO advies hulpgoederen

1

1

Dagopvang hulp bij geldstromen en innen vergoedingen

1

1

2

3

Totalen

0

Het SP scholingsteam hebben we ongevraagd advies gegeven m.b.t. scholingen voor
hulpdienstmedewerkers, en tot het digitaal werken binnen de afdelingen.
We zijn als SP Hulpdienst blij dat we zoveel inwoners weer van advies mochten voorzien, hen
mochten helpen en daar waar nodig was voor hen mochten knokken.
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Door onze fractie zijn met regelmaat diverse vragen gesteld aan het college.
Verder heeft de SP fractie samen met de SP actiegroep actie gevoerd. Op straat en in de
wijken, en natuurlijk via social media o.a. via: Facebook, Twitter, LinkedIn.
En natuurlijk ook de regionale en plaatselijke kranten en de plaatselijke / lokale radio.

Acties en Enquêtes in 2016 (enkele lopen door in 2017)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Actie Hovsep uitwijzing na 17 jaar status en geintegreerd werk, inkomen en gesetteld.
Financiële inzamelingsactie Hovsep loopt nog door
Floralaan enquête
Hansa handtekeningen actie openbaarheid stukken
Maandelijkse straatacties en nieuwjaarswensen
Nationaal zorgfonds medewerking gastsprekers elders loopt nog door
Nationaal zorgfonds handtekeningen loopt nog door
Enquête keukentafelgesprekken ZZP GGZ loopt nog
Openbare avond gewijzigde belastingregels 2016
Welzorg opvraag enquete goede en slechte ervaringen loopt nog

. Voorbeeld van een advies m.b.t. algemeen belang om zelf in eigen omgeving draagvlak te zoeken, en het op te lossen.
Ontsierende reclameborden
Wanneer men van de kant het dorp nadert ligt aan de rechterkant een weitje en een grasveld.In de loop der jaren veranderden deze
steeds meer in een woud van reclame-uitingen voor een 2-tal bedrijven. Er stonden alle drie zeker 6 meter hoge vlaggenmasten en
3 aanhangwagens met zeildoeken. In het weitje stond ook een groot reclameschild met de tekst Landelijk wonen in deze dorpskern .
Ter gelegenheid van een evenement kwamen er nog 3 enorme stroken reclame bij die aan de afrastering bevestigd werden: één
doek van wel 20 bij 1 meter, en een ander van 15 bij 1 meter. Dit bederft het aanzicht van het dorp totaal.
Vraag: Mag dit en hoe kan ik er iets aan doen? Advies was probeer eerst met omwonenden in gesprek te gaan met het bedrijf.
De hulpvrager nam contact op met het bedrijf dat de meeste uitingen had geplaatst. Het antwoord was: het is toegestaan want het is
eigen grond. Tevens sprak hij er enkele mede straat bewoners op aan: de meesten vonden het vreselijk lelijk en vonden dat dit zo
niet kon.
Daarop nam hij contact op met de wethouder. Die belde na enige tijd terug en zei dat het op grond van de gemeenteverordening
inderdaad geoorloofd was en dat hij er dus niets tegen kon doen.
Daarmee leek de zaak afgedaan. In de loop van oktober waren de aanhangwagens en de enorme stroken opeens verwijderd.
Mijn vermoeden: men kent elkaar in een dorp en durft elkaar aan te spreken - het informele circuit.
Met dank aan de SP Hulpdienst.
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Conclusie

De hulpdienst van SP Boxmeer heeft zijn oor vaak te luisteren gelegd in 2016 zoals u uit
bovenstaande hebt kunnen lezen.
De hulpvraag is voor het derde achtereen volgende jaar weer gestegen, nu met 19% t.o.v.
2015.
De maatschappij verhard mensen die door omstandigheden zonder financiële inkomsten zitten
of een lichte GGZ indicatie hebben worden in de maatschappij steeds meer aan de kant
geschoven en / of uitgekotst.
Naar het er nu naar uit ziet zal deze trend in 2017 zeker voor de huiskamerprojecten van de
GGZ die in 2017 verder moeten afslanken nog een verdere versobering laten zien.
De dienstverlening van instanties wordt enkel gestuurd door geld stromen en er wordt alleen
naar de directe uitgave kant gekeken zonder de kosten op lange termijn mee te wegen.
Hiermee leveren we maatwerk op korte termijn die op langere termijn wel eens veel duurde uit
kan pakken, als je de lange termijn ook meeneemt in het doen en denken en echt maatwerk
levert.
De weegschaal van humaniteit wordt in de landelijke politiek steeds minder gebruikt, en ook
lokaal wordt dit van de gemeenten steeds meer verwacht, het is dan ook noodzakelijk dat
raadsleden en B&W niet blind de landelijke tendens volgen maar steeds opnieuw een afweging
maken uitgaande van de menselijke maat.
Alleen zo kan men tot goede structurele menselijke oplossingen te komen.
De solidariteit die we in de jaren 70 en 80 steentje voor steentje opgebouwd en bevochten
hebben werd de afgelopen jaren door het kabinet Rutte(VVD) en Samson (Pv/dA )snoeihard
afgebroken.
Helaas is de maatschappij in 2016 nog verder afgezakt naar meer inhumane regelingen en is
de tweedeling in de maatschappij weer groter geworden.

Daar waar nodig werd de casuïstiek doorgeleid naar de Wethouder sociale zaken van de
gemeente Boxmeer, de SP Fractie, het SP regionaal samenwerkingsverband, de 2e kamer SP
fractie en deze keer ook naar de EU SP fractie.
Alle SP fracties waar dan ook kunnen alleen dan goed fractiewerk leveren als de inwoners de
raadsleden weten te vinden, of als de raadsleden de inwoners weten te vinden.
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SP Boxmeer gaat ook in 2017 knokken voor een:

BOXMEER
Knokt u met ons mee?
Iedereen die een hulpvraag heeft kan bellen naar het SP-Hulpdienst telefoonnummer:
06-29375568 of e-mailen naar boxmeer@sp.nl
Het team van de SP hulpdienst zorgt dan voor hulp op maat.
Lid worden mag uiteraard ook ga dan naar www.sp.nl en klik op de button doe mee.
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