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Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 
Wmo-zorg moet voorzien in de 
zorgbehoefte 

Om Rotterdammers zolang mogelijk 
zelfstandig te kunnen laten wonen 
wordt per persoon gekeken naar de 
behoefte aan ondersteuning.  

LR vindt het bieden van goede hulp 
aan mensen die niet meer voor 
zichzelf kunnen zorgen een kwestie 
van beschaving. Ouderen en 
mensen met een beperking moeten 
oud kunnen worden zonder zorgen, 
niet zonder zorg. 

De zorg moet recht doen aan het 
individu en tegelijk de stad 
behoeden voor probleemgevallen. 

De ondersteuning  vanuit de zorg 
moet zoveel mogelijk tijdelijk van 
aard zijn en gericht zijn op meedoen 
in de samenleving 

Zorgvuldige vaststelling 
zorgbehoefte in overleg met 
zorgvrager en zelf uitgekozen 
ondersteuning 

Mensen moeten de juiste 
ondersteuning krijgen om mee te 
kunnen blijven doen. 

Zorg draait om maatwerk, aandacht 
en warmte. LR vindt dat kwaliteit en 
maatwerk, door middel van 
kleinschalige zorg in de wijk, voorop 
moet staan. We regelen hulp voor u 
als het nodig is. 

Voor de zaken die mensen en hun 
omgeving niet zelf kunnen regelen, 
biedt de gemeente zorg en 
ondersteuning. De VVD vraagt voor 
dit laatste specifiek aandacht voor 
onze ouderen. 
De vraag van de Rotterdammer naar 
zorg staat hierbij altijd centraal, niet 
het aanbod. 

Op basis van zijn of haar wensen en 
mogelijkheden stelt de zorgvrager, 
waar nodig samen met de 
zorgcoördinator, een zorgplan op. 
Het netwerk van mantelzorgers en 
vrijwilligers speelt daarbij een 
belangrijke rol. Rotterdammers die 
geen sociaal netwerk hebben of met 
een chronische ziekte  kampen 
hebben langdurig ondersteuning 
nodig. Daar moet de overheid extra 
hulp bieden, zodat niemand tussen 
wal en schip valt. 

Keuze vrijheid zorgvrager voor 
zorgaanbieder 

   In de Rotterdamse zorgaanpak 
moeten Rotterdammers ook in zorg 
keuzevrijheid hebben.  
Ook de meest kwetsbaren in onze 
samenleving moeten betrokken 
worden bij beslissingen die hen 
aangaan. 

Organisatie op buurt- of wijkniveau 
van het zorgaanbod is voor mensen 
met verstandelijke beperking 
ongeschikt, met uitzondering van 
zwakbegaafden en lichtverstandelijk 

Rotterdammers willen zo 
langmogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Dat gebeurt door de zorg te 
organiseren in wijken en buurten. 

Daarom ook is LR voorstander van 
de z.g. decentralisaties die de 
mogelijkheid bieden om zorg 
eenvoudig en dichtbij de mensen te 
organiseren. LR wil de zorg 

De VVD is er voorstander van zorg 
zo dicht mogelijk bij Rotterdammers 
te organiseren. De VVD steunt de 
Rotterdamse wijkteams, omdat hier 
eerst wordt gekeken naar wat 

Eén aanspreekpunt in 
ondersteuning van kwetsbare 
Rotterdammers. 
D66 Rotterdam pleit voor sterke 
organisatie van de zorg en welzijn 
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beperkte mensen, zonder 
stoornissen of gedragsproblemen. 

teruggeven aan de 
wijkverpleegkundige en hulpverlener 
door deze zo min mogelijk te 
belasten met allerlei overbodige 
regels, protocollen en managers. 

mensen - de ouders, de kinderen en 
de familie - zelf kunnen. In uiterste 
noodzaak vindt de VVD dat drang- 
en dwangmaatregelen ten aanzien 
van de ouders geoorloofd zijn. 

per wijk 

PGB (Persoonsgebonden budget)     

Wmo-zorg moet voldoen aan eisen 
voor kwaliteit en veiligheid 

 Zie ook hierboven bij zorgvuldige 
vaststelling etc. 

  

Kwaliteits- en veiligheidseisen 
stellen bij aanbesteden van wmo-
zorg 

    

Medezeggenschap cliënten 
zorgaanbieders 

    

Medezeggenschap als eis bij 
aanbesteden van wmo-zorg 

    

Meer tijd nodig voor zorgvuldige 
decentralisatie Awbz taken 

    

Andere onderwerpen     

Heeft de partij gereageerd op brief 
23-5 of op andere wijze overleg 
gezocht met Platform VG Rijnmond? 

Zoals andere door de PvdA als 
relevant geachte organisaties, werd 
Platform VG Rijnmond in het kader 
van het schrijven van het 
verkiezingsprogramma voor een 
gesprek van een half uur 
uitgenodigd. Aan dat verzoek is 
voldaan, waarbij ook nog verwezen 
werd naar o.a. de brief van 23 mei 
2013.  

Nee Nee 
 

Nee 

Andere relevante teksten? 1. Samenhang tussen 
volwassenzorg (delen van de Awbz), 
jeugdzorg en zorg in het onderwijs 
(passend onderwijs) is heel 
belangrijk. 2. Eénmalige verwijzing 
naar Mohammed, met een 
geestelijke beperking die bij de 
Roteb werkt (onduidelijk of het om 
een aangeboren verstandelijke 
beperking gaat) De tekst gaat niet 
over de zorg die Mohammed nodig 
heeft, maar om ondersteuning bij het 
zoeken naar werk. 3. Wij zullen 
meer naar elkaar moeten omkijken. 
Dat kan alleen door maatwerk te 
leveren en mantelzorgers goed te 
ondersteunen. 
 
Chronisch zieken en mensen met 
een beperking verdienen onze 

Ouderen en mensen met een 
beperking moeten oud kunnen 
worden zonder zorgen; niet zonder 
zorg! 
 
Wie de taal niet leert, wordt 
uitgezonderd van bijstand en andere 
inkomensondersteunende 
maatregelen. Uitzondering voor hen 
die 65 jaar of ouder zijn en langere 
tijd in Nederland wonen. 
 
Daarom ligt de politieke functie 
vooral bij een goed functionerende 
breedtesport, waar ook ouderen, 
gehandicapten en kinderen die niet 
gewend zijn om te sporten, aan de 
bak komen en zo hun leven een 
extra dimensie kunnen geven. 

De VVD wil sterke en zelfredzame 
Rotterdammers. De VVD vindt het 
van cruciaal belang dat mensen 
zelfredzaam zijn, zich vrij kunnen 
ontplooien en zelf 
verantwoordelijkheid nemen, ook als 
zij een beperking hebben. 
Rotterdammers mogen niet 
afgeschreven worden door de 
overheid. Iedereen kan op zijn of 
haar manier het maximale uit het 
leven halen. Voor zaken die mensen 
en hun omgeving niet zelf kunnen 
regelen, biedt de gemeente zorg en 
ondersteuning. De VVD vraagt voor 
dit laatste specifieke aandacht voor 
onze ouderen. 
 
Vanaf 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor het 

Ook de meest kwetsbaren in onze 
samenleving moeten betrokken 
worden bij beslissingen die hen 
aangaan. 
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speciale aandacht. We maken een 
inkomensvoorziening om mensen 
die extra kosten hebben door hun 
beperking te compenseren. 
 
Maar daarnaast kiest de PvdA 
nadrukkelijk voor investeringen in de 
breedtesport. Want iedere 
Rotterdammer moet de kans krijgen 
om op zijn of haar niveau te sporten.  

ondersteunen van mensen die zorg 
nodig hebben. Door de 
decentralisaties gaat het budget van 
het Rijk naar de gemeenten. De 
VVD steunt deze ontwikkeling. Het 
gaat hier om de begeleiding van 
mensen met een psychiatrische 
ziekte of de dagbesteding van 
verstandelijk gehandicapten. 

Worden mensen met een 
verstandelijke beperking expliciet 
genoemd? 

Nee Nee Ja. Zie hierboven, andere relevante 
teksten. 
 

Nee 

 
 

Platform VG Rijnmond GroenLinks CDA SP CU-SGP 
Wmo-zorg moet voorzien in de 
zorgbehoefte 

De gemeente blijft investeren in een 
zinvolle dagbesteding en passend 
(vrijwilligers)werk voor mensen met 
een beperking.  

 

De gemeente zorgt samen met haar 
partners voor een goed en 
toegankelijk aanbod van zorg en 
welzijn voor haar inwoners.  

 Wij pleiten voor een ruimhartig 
beleid dat voorwaarden schept voor 
de burger om zijn eigen 
verantwoordelijkheid te 
nemen en solidair te zijn 
ten opzichte van mensen 
met een (psychiatrische) 
beperking of langdurige 
zorgbehoefte. 

Zorgvuldige vaststelling 
zorgbehoefte in overleg met 
zorgvrager en zelf uitgekozen 
ondersteuning 

   Een eenzijdige focus op 
zelfredzaamheid moet 
worden vermeden. Er kan niet 
zomaar van worden uitgegaan dat 
iedereen over voldoende autonomie 
en eigen kracht beschikt; 

Keuze vrijheid zorgvrager voor 
zorgaanbieder 

Zie ook bij pgb  We geven mensen de kans zelf de 
regie te houden door middel van 
persoonlijke participatie budgetten. 

Keuzevrijheid van zorg moet zoveel 
als mogelijk worden gegarandeerd. 
Respect voor identiteit is hierbij 
belangrijk. Hulpbehoevenden 
moeten zelf kunnen besluiten welke 
zorg en zorgaanbieder bij hen past. 

Organisatie op buurt- of wijkniveau 
van het zorgaanbod is voor mensen 
met verstandelijke beperking, met 
uitzondering van zwakbegaafden en 
lichtverstandelijk beperkte mensen, 
zonder stoornissen of 
gedragsproblemen ongeschikt.  

GroenLinks ziet het ook als een 
kans om veel bureaucratische 
beslommeringen af te schaffen en 
vanuit één loket verschillende 
soorten  zorg en ondersteuning 
(zoals huishoudelijke hulp, 
begeleiding en jeugd-zorg) te 
bieden. 

Op weg naar een vitale gemeente 
zijn drie pijlers belangrijk: preventie, 
uitvoering van de decentralisatie en 
geïntegreerde wijkzorg. Ook biedt dit 
de mogelijkheid de zorg kleinschalig 
en cliëntgericht te organiseren. De 
menselijke maat is maatgevend. 

De thuiszorg (persoonlijke zorg, 
verpleging en begeleiding) 
organiseren we volgens het 
buurtzorg-concept. De 
wijkverpleegkundige is de spil in de 
zorg in de buurt.  
Naast deze wijkposten komen er 
overal in de stad plekken voor 
dagopvang en besteding voor 
ouderen, kinderen, verstandelijk 

Zorg voor elkaar is geen 
taak van de staat, maar van de 
straat. (-) er ruimte is voor een 
netwerk van basiszorg in de wijk. Dit 
systeem zal bestaan uit kleine 
wijkteams die bewoners persoonlijk 
kennen, aanspreken en betrekken 
bij de zorgvraag van de buurt. 
Hierdoor is zorg dichtbij bereikbaar. 
Zorg die bovendien beter is 
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gehandicapten en mensen met een 
psychiatrische ziekte.  Dit is 
belangrijk om zo lang mogelijk thuis 
te kunnen blijven wonen. 
Het 'mengen' van doelgroepen in 
dagbesteding werkt meestal niet 
goed. De diverse groepen verdienen 
professionele op hun situatie 
toegespitste hulp en zorg.  

afgestemd op de eigen kracht en het 
sociale netwerk van Rotterdammers 

PGB (Persoonsgebonden budget) Niet eigen verantwoordelijkheid, 
maar regie voeren over het eigen 
leven is het uitgangspunt. Dat 
bepaalt voor een belangrijk deel de 
ervaren kwaliteit van de zorg. 
Daarom handhaaft de gemeente 
Rotterdam bij de decentralisatie van 
zorgtaken van rijk naar de gemeente 
een vorm van persoonsgebonden 
budget. 

 Zorgvragers moeten de vrije keuze 
houden en zo nodig krijgen om met 
een persoonsgebonden budget zorg 
aan te kopen die het beste voorziet 
in hun zorgbehoefte. 
 

 

Wmo-zorg moet voldoen aan eisen 
voor kwaliteit en veiligheid 

De klanttevredenheid van zorg- en 
welzijnsinstellingen worden jaarlijks 
gemeten. Er komt een meldpunt of 
klachtenregeling voor de 
transformaties in de langdurige zorg 
(Wmo) en de jeugdzorg. 

 

Aanbestedingen in de zorg moeten 
over meer gaan dan alleen de 
kosten. Kwaliteit en toegankelijkheid 
van de zorg en de 
arbeidsvoorwaarden van de 
zorgmedewerkers zijn belangrijke 
randvoorwaarden.  

Rotterdam moet een onafhankelijke 
inspectie krijgen die toeziet op 
kwaliteit en veiligheid van de wmo-
zorg en ondersteuning, die geleverd 
wordt door zorgaanbieders die door 
de gemeente zijn gecontracteerd. 
Deze onafhankelijke inspectie zal 
tevens functioneren als 
onafhankelijk meldpunt voor 
klachten over de wmo-zorg en 
ondersteuning. 

 

Kwaliteits- en veiligheidseisen 
stellen bij aanbesteden van wmo-
zorg 

Slim aanbesteden - Bij de aanbe-
steding van nieuwe contracten in de 
langdurige zorg (thuiszorg, Wmo) en 
Jeugdzorg richt de gemeente de 
spelregels zo in dat niet alleen op 
prijs wordt geselecteerd, maar 
vooral op kwaliteit, dat ook kleine 
aanbieders kunnen meedingen en 
dat – in het belang van zowel 
cliënten als personeel - zoveel 
mogelijk ingezet wordt op personele 
continuïteit. 

   

Medezeggenschap cliënten 
zorgaanbieders 

  De mensen waar het om gaat 
moeten op zijn minst inspraak 
hebben over hun voorzieningen. 
Daarvoor zijn belangenorganisaties 
van zorgvragers en een 
adviesorgaan zoals nu SPA22 

Kerken en religieuze instellingen 
participeren 
ook in de WMO adviesraad. 
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noodzakelijk. Om het stelsel van 
belangenbehartiging en advisering 
van het gemeentebestuur op lokaal 
niveau mogelijk te maken dient de 
gemeente dit financieel te 
ondersteunen. 

Medezeggenschap als eis bij 
aanbesteden van wmo-zorg 

    

Meer tijd nodig voor zorgvuldige 
decentralisatie Awbz taken 

  Zie andere relevante teksten.  

Andere onderwerpen     
Heeft de partij gereageerd op brief 
23-5 of op andere wijze overleg 
gezocht met Platform VG Rijnmond? 

Nee Nee Ja, een ontwerptekst was 
beschikbaar voor opmerkingen en 
suggesties. Ook is mondeling enkele 
malen contact geweest. Beide 
hebben tot enige verbeteringen 
geleid. 

Nee 

Andere relevante teksten? Alle bus- en tram- en metrohaltes 
worden toegankelijk gemaakt voor 
mensen met een beperking.  
Voor mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt wordt voldoende 
toegankelijk en beschut werk 
georganiseerd in sociale 
werkbedrijven.  
De gemeente maakt afspraken met 
grote werkgevers om minimaal 5% 
van het personeelsbestand te laten 
bestaan uit mensen met een 
arbeidsbeperking. De gemeente 
geeft uiteraard als grote werkgever 
zelf het goede voorbeeld.  
De gemeente zorgt ervoor dat 
sportvoorzieningen toegankelijk en 
geschikt zijn voor mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking.  
GroenLinks wil dat iedereen in 
Rotterdam de kans krijgt om mee te 
doen en dat niemand wordt 
buitengesloten. Maar het kan 
gebeuren dat mensen een steuntje 
in de rug nodig hebben, soms voor 
een korte tijd, soms gedurende hun 
hele leven. Iedereen moet daarom 
die zorg en ondersteuning krijgen 
die hij of zij nodig heeft. Het 
uitgangspunt van GroenLinks is 
altijd de kracht van mensen zelf. Dat 

Samen sterker door te kiezen voor 
ruimte voor betrokken. 
Rotterdammers.  Samen sterker 
door te kiezen voor werk, niemand 
langs de kant.. Samen sterker door 
te kiezen voor goed onderwijs en pal 
te staan voor de toekomst van 
jongeren. Samen sterker door te 
kiezen voor veiligheid en fatsoen. 
Samen sterker door te kiezen voor 
vitale wijken met meer sterke 
schouders.  
Deze vijf punten staan voor ons 
voorop. Aan deze vijf punten mag u 
ons houden.  
Elke Rotterdammer kan iets 
bijdragen aan onze stad, iedereen 
heeft een taak. Daarvan zijn wij 
overtuigd. Daarom is meedoen de 
norm. 
In Rotterdam staan teveel mensen 
onnodig aan de kant. Wij hanteren 
het principe dat je werkt voor je 
brood. Dat betekent dat als je kunt 
en moet werken, je alles probeert 
om aan de slag te komen. Pas als je 
alles ondernomen hebt en het 
desondanks toch niet lukt, springt de 
gemeente bij. Maar ook dan vragen 
we om een tegenprestatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van 

We zijn tegen verdere overheveling 
van de AWBZ naar de gemeenten, 
zeker als deze gepaard gaan met 
forse budgetkortingen. Mochten die 
plannen toch doorgaan, dan 
compenseren we de bezuinigingen 
op de huishoudelijke zorg, de 
dagbesteding, persoonlijke zorg en 
begeleiding zo veel mogelijk uit 
gemeentelijke middelen. 
 
Er moet voldoende adequate, 
eventueel arbeidsmatige, 
dagopvang zijn voor mensen die 
‘een te lage arbeidsproductiviteit 
hebben en door de bodem van de 
nieuwe Participatiewet zakken. Deze 
jongeren en volwassenen hebben 
een plek nodig waar ze hun dag op 
een prettige veilige manier kunnen 
doorbrengen.  
 
 

De ChristenUnie-SGP verwacht van 
mensen dat ze zelf en met anderen 
verantwoordelijkheid willen nemen. 
Burgers en groepen in kwetsbare 
omstandigheden worden door de 
samenleving en de gemeente 
geholpen. Die hulp is laagdrempelig 
en dichtbij! 
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betekent dat we iemand 
ondersteunen bij de dingen die hij of 
zij zelf (tijdelijk) niet kan en dat we 
mensen stimuleren in de dingen die 
ze wel zelf kunnen. 
 
Door de decentralisatie van de 
AWBZ en de Jeugdzorg en de 
daarmee gepaard gaande 
bezuinigingen, dreigt de kwaliteit 
van de zorg in het gedrang te 
komen. GroenLinks ziet niks in het 
bezuinigen op noodzakelijke zorg en 
wil daarom voldoende middelen 
uittrekken om schrijnende situaties 
te voorkomen. 
 

vrijwilligerswerk. Op de bank zitten 
is er niet bij. Door te werken voorzie 
je immers in je levensonderhoud van 
jezelf en je gezin, en lever je een 
bijdrage aan de Rotterdamse 
samenleving. 

Worden mensen met een 
verstandelijke beperking expliciet 
genoemd? 

Nee Nee Ja. Zie hierboven bij organisatie op 
buurt en wijkniveau van het 
zorgaanbod. 

Nee 

 
KM. 
Rotterdam, 26-02-2014. 


