
Op 1 januari 2015 wordt de WMO

(Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning) praktijk. Dan zijn de gemeen-

ten verantwoordelijk voor de sociale

zorg. Voor minder geld moeten zij

meer kwaliteit leveren. Burgers zijn

aangewezen opmeer mantelzorg en

vrijwilligersinzet.

De WMO brengt een ingrijpende

reorganisatie van de zorg teweeg. In

de Utrechtse wijken worden buurt-

teams het aanspreekpunt. In nauw

overleg met de hulpvrager stellen zij

een integraal plan van aanpak op,

waarin eigen kracht en netwerk een

hoofdrol spelen. Alleen als er geen

andere oplossing is, springt de ge-

meente bij. Gespecialiseerde hulp

wordt zo min mogelijk ingezet. Ook

krijgt niet iedereen hulp. Vallen

mensen met de zwaarste problema-

tiek buiten de boot?

Dringendberoep
Er komt veel meer zorg op mensen

af. Bij een intake brengt het buurt-

team het netwerk van de hulpvrager

in kaart, inclusief mogelijke mantel-

zorgers. Op hem, meestal haar,

wordt een dringend beroep gedaan.

Bij afhankelijkheid van een uitke-

ring wordt ‘nee’ zeggen moeilijk: de

gemeente verwacht een tegenpres-

tatie van uitkeringsgerechtigden.

Hoe reëel is dit? Nederland is toch

al participatieland bij uitstek met

zijn vele mantelzorgers en vrijwilli-

gerslegioen? Hoeveel meer inzet is

te verwachten? Niet iedereen kan of

wil meedoen. Wordt dwang een

optie? Mensen willen kiezen wie zij

helpen. Oudermishandeling is al

een kwestie. De zorgbelasting kan te

zwaar zijn.

De bezuinigingen zijn een keuze.

Voor noodlijdende banken was 150

miljard beschikbaar. Achter het

fraaie panorama van de participa-

tiesamenleving gaan harde neolibe-

rale principes schuil. Het nieuwe be-

leid treft vooral de minstbedeelden.

Tweedeling dreigt. De lage opkomst

bij de Utrechtse gemeenteraadsver-

kiezingen tekent het wantrouwen in

achterstandswijken.

Het tij is nog te keren. De huidige

plannen grijpen diep in het privéle-

ven in. Participatiedwang zal tot

minder participatie leiden. Het gaat

om herstel van waardigheid. Dat

geeft ruimte om van onderop met

initiatieven te komen. Zoals in

Buurthuis de Nieuwe Jutter (Rivie-

renwijk) gebeurt. Dat kost tijd, geld

en inzet. Mensen zijn lang genoeg

speelbal van wisselend beleid ge-

weest. Dialoog en vertrouwen zijn

sleutelwoorden. Tot behoud van de

menselijke maat!

Z Voor minder geld moeten gemeenten straks meer kwaliteit leveren. FOTO LEX VAN LIESHOUT

UTRECHT |De invoering
van deWMO gaat ten
koste van de menselijke
maat, vreest cultuurhis-
torica Llewellyn Bogaers.
Zij voorziet een tweede-
ling, omdat de minima de
prijs voor de participatie-
samenleving betalen.
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Arrogant
om lokale
partijen uit
te sluiten
‘Lokalo’s ondanks ver-
kiezingswinst niet in be-
stuur’.
Een kop uit deze krant van

vier jaar geleden. Er is wei-

nig veranderd. De lokale

partijen hebben, net als bij

de gemeenteraadsverkie-

zingen van 2010, flink ge-

wonnen, maar dat betaalt

zich niet uit. Dezelfde kop

kunnen we nu opnieuw

maken. In veel gemeenten

waren de winnaars van nu

de luizen in de pels van de

gevestigde orde in de afge-

lopen vier jaar. Veel lokalen

worden daarom weggezet

als roeptoeters, oproer-

kraaiers en politici zonder

constructieve voorstellen.

Dat

kan al-

lemaal

waar

zijn,

maar

het is

nog

geen

reden

ze bui-

ten te

sluiten

bij col-

legebesprekingen. Dat het

plaatselijke establishment

elkaar snel weet te vinden

lijkt mooi, maar daarmee

claimt het ten onrechte het

alleenrecht op bestuur.

Partijen die fors hebben

verloren, doen er goed aan

zich achteraan in de rij op

te stellen. De winnaars

gaan voor, ook als het lo-

kale partijen zijn. Het ge-

tuigt van arrogantie om te

zeggen dat lokalen onge-

schikt zijn voor het ge-

meentebestuur. Voor

(in)formateurs is er maar

één opdracht: onvoorwaar-

delijk voldoen aan de wens

van de kiezer.

Dezelfde kiezer die over

vier jaar bepaalt of het een

succes is geweest.

un.reageren@ad.nl

Dezelfde
kranten-
kop kun-
nenwe
nuweer
maken

Reageren? Graag vóór zondag

15.00 uur naar un.reageren@ad.nl

#Breaking: kan voor het eerst
oversteken van station naar Vre-
denburg, dit halveert mijn loop-
tijd naar huis! #cu2030
-Sander, @sandeur

Hoi ik ben 26 en ik zit in de rups
#tweetakt
-Nicolette Akerboom,@Nicolettepet

In voortdurende groene golf
van Kanaalweg naar Utrecht
CS gefietst. Wat kan een
mens daar blij van worden.
-Arien de jong, @ariendejong

Dat je tien minuten rondjes
loopt over Vredenburg op
zoek naar Tivoli en het dat
nieuwe grote gebouw blijkt te
zijn. Zo’n moment. #fail
-Annelies Verhelst, @anneliesje

Regiotweet Boekhandel
Broese in
Utrecht is weer
open.
#welkomterug
Broese
–Ronald Giphart, @Ro-

naldgiphart

Shit!! Realiseer me net dat ik de
opening van #Broese vanmor-
gen heb gemist. Als m’n hoofd
niet vast zou zitten...
-Myrthe Spiteri, @ML_Spiteri

Oh maar anyway, dus #Utrecht
gooit het Zandpad dicht wegens
overlast en bouwt dan voor half-
miljoen sekszone... bij het Zand-
pad. #logisch
- Diekalemetdiebril, @Friezerik


