
Een verandering op het gebied van zorg en ondersteuning start je als 

gemeente niet alleen. Dat kan alleen samen met onze dorpen, met de 

partnerorganisaties en de professionals. En met u als inwoner, waar het 

uiteindelijk om gaat. De landelijke decentralisaties op het gebied van  

zorg en begeleiding naar werk zijn een omvangrijke verandering. 

Onze dorpen en wijken zijn ook in het verleden al tot veel in staat gebleken. 

Als gemeente willen wij zo goed mogelijk aansluiten op uw leefwereld en 

persoonlijke vragen. Ook willen wij de positieve resultaten van initiatieven in 

dorpen en wijken zoveel mogelijk delen met elkaar. Grote veranderingen gaan 

niet van de ene op de andere dag. Het is een proces van zoeken en leren.

Van verkennen en beslissen. Dat is de uitdaging waar we samen voor staan.

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen  

binnen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De zorg verandert,
Bodegraven-Reeuwijk verandert mee

Informatieavonden
Als gemeente nodigen wij u uit om in gesprek te gaan over de verande-

ringen per 1 januari 2015. Dit zijn de overgang van de Jeugdzorg,  

Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 

het rijk naar de gemeente. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgt er verschillende taken bij:

- de gemeente gaat een deel van de vroegere AWBZ-taken uitvoeren

- de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verandert

- Jeugdzorg valt onder de verantwoording van de gemeente

-  er komt één regeling voor Werk, Bijstand en Sociale Werkvoorziening en 

arbeidsondersteuning jong gehandicapten

De koffie staat klaar, net als de vakspecialisten, beleidsadviseurs en  

betrokken wethouders.

Vragen

Voor vragen over de Wet maat-

schappelijke ondersteuning

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

T 0172 - 522 522 

E wmo@bodegraven-reeuwijk.nl 

W www.bodegraven-reeuwijk.nl

Voor vragen over opvoeden,  

opgroeien en ontwikkeling

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

T 088 - 254 23 84

E info@cjgbodegraven-reeuwijk.nl

W www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl 

Voor vragen over werk en  

inkomen

Ferm Werk

T 0348 - 497 000 

E info@fermwerk.nl

W www.fermwerk.nl

Voor vragen over welzijn of zorg

stichting SAM

T 088 - 900 4000 

W www.infoloketbodegraven.nl

W www.kwadraad.nl 

Kalender

Maandag 1 december        19.30 uur  dorpshuis De Kaag in Reeuwijk-Dorp

Woensdag 10 december     19.30 uur  gemeentehuis in Bodegraven

Dinsdag 16 december        19.30 uur  Wierickehuis in Nieuwerbrug

Zorg, jeugdhulp  
en werk
leven@bodegraven-reeuwijk.nl
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Aanbieders Begeleiding en  
Dagbesteding

In 2015 blijven voor het grotendeel dezelfde aanbieders van Begeleiding 

en Dagbesteding hun diensten aan u leveren. Met deze organisaties is af-

gesproken dat inwoners met een indicatie begeleiding blijven ontvangen. 

Overgangsjaar 2015  

Inwoners van wie een AWBZ  

indicatie in 2015 doorloopt,  

behouden de rechten en plichten 

(zoals omvang en de te betalen 

eigen bijdrage) tot eind van de in-

dicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 

2016. Hiermee is 2015 wat men 

noemt een ‘overgangsjaar’.

  

Wat is begeleiding?

Wie door een beperking onvoldoen-

de zelfredzaam is, kan een vorm 

van begeleiding aanvragen. De vor-

men van begeleiding zijn verschil-

lend van aard. Soms gaat het om 

begeleiding bij dagelijkse activitei-

ten, zoals het organiseren van het 

huishouden, administratie of struc-

tuur aanbrengen in de dag. Het kan 

ook gaan om het ondersteunen en 

ontlasten van een mantelzorgers. 

Voor wie?

Het kan gaan om inwoners met een lichamelijke, verstandelijke en/of 

geestelijke beperking. Wie vanaf 2015 ondersteuning nodig heeft, meldt 

zich bij de gemeente. Een inwoner bij wie de indicatie in 2015 afloopt, 

wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek.

Inwoners met  
een zintuiglijke 
beperking 

Op 1 januari 2015 gaat ook de 

extramurale begeleiding van  

zintuiglijk gehandicapten over van 

de AWBZ naar de Wmo. Sommige 

inwoners met een zintuiglijke  

beperking hebben behoefte aan 

zeer specialistische begeleiding. 

Voor deze inwoners is het beter  

landelijke inkoopafspraken te  

maken. Dit waarborgt vooral de 

continuïteit van de ondersteuning. 

Deze landelijke inkoop hiervoor is 

recent ook succesvol afgerond. Met 

deze organisaties is afgesproken 

dat inwoners met een indicatie be-

geleiding blijven ontvangen. Wie van-

af 2015 ondersteuning nodig heeft, 

meldt zich bij de gemeente. Een 

inwoner bij wie de indicatie in 2015 

afloopt, wordt door de gemeente 

uitgenodigd voor een gesprek.

Collectieve ziektekostenverzekering

Om inwoners met een beperking of chronische ziekte tegemoet te komen in 

hun meerkosten geldt vanaf januari 2015 een speciale regeling voor wie kiest 

voor de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Inwoners met een laag 

inkomen ontvangen een premiekorting. Wanneer er ook sprake is van een  

beperking of chronische ziekte bestaat daarnaast de mogelijkheid voor een 

extra bijdrage in de premiekosten van € 15,00 per maand. Met zorgverzeke-

raars VGZ en Zorg en Zekerheid zijn speciale afspraken gemaakt over het  

verstrekkingenpakket. Informatie over de inhoud van de verschillende  

pakketten vindt u op www.gezondverzekerd.nl. U kunt zich via die site ook  

aanmelden. De extra premiebijdrage kunt u vanaf 1 januari aanvragen bij 

Ferm Werk. Informatie hierover vindt u op www.fermwerk.nl.

Prijsverhoging collectief  
vraag afhankelijk vervoer

Inwoners met een pas voor de GroeneHartHopper krijgen te maken 

met een tariefverhoging vanaf 1 januari 2015. Voor iedere reis  

betaalt men € 0,88 als instaptarief. Voor iedere gereisde zone 

betaalt men € 0,70. Bij betaling aan de chauffeur wordt het bedrag 

zoals gebruikelijk afgerond.

Inkoop Hulp bij 
het huishouden 
afgerond

Bewoners van Bodegraven-Reeu-

wijk die in aanmerking komen 

voor hulp bij het huishouden 

ontvangen ook in 2015 deze 

ondersteuning. U wordt in het 

1ste kwartaal van 2015 door de 

gemeente uitgenodigd voor een 

gesprek. 

Om voldoende keuzevrijheid voor 

inwoners te bieden heeft de 

gemeente breed ingekocht.  

Daarnaast heeft de gemeente 

voor de huishoudelijk hulp de  

huidige aanbieders gecontrac-

teerd om de overgang voor u zo 

soepel te laten verlopen.

Gemeenten waren sinds 2007  

al verantwoordelijk voor het leve-

ren van hulp bij het huishouden. 

Wel ontvangen gemeenten vanaf 

volgend jaar minder geld voor 

deze taak, omdat het kabinet 

bezuinigt. 
www.bodegraven-reeuwijk.nl/veranderingenzorg


