
Wijkraden en de veranderingen in de zorg 

Het bestuur van de wijkraad Helmond- Noord heeft 12 november (2014) de besturen van alle 
Helmondse  wijkraden op bezoek gehad voor een presentatie over de veranderingen in de zorg. Op 1 
januari aanstaande krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
jeugdzorg en de Wmo. Wat dit nu in de praktijk betekent voor de inwoners van Helmond is lange tijd 
een discussie geweest die via de media werd gevoerd. Op verzoek van de wijkraadbestuurders 
hebben de betrokken wethouders mevrouw M. de Leeuw (portefeuille Jeugd, Onderwijs en 
Gezondheidszorg) en mevrouw N. van der Zanden (portefeuille Wmo, Armoedebestrijding en 
Stadswinkel) ondersteund door hun vakambtenaren,  de wijkraden nu zelf duidelijkheid gegeven en 
daarmee een aantal zorgen kunnen wegnemen.  
 
De gemeente Helmond krijgt een regierol in de organisatie van de zorg. Dat betekent niet alleen het  
beheer  en het verstrekken van de financiën (voor de jeugdzorg is in 2015 € 25 miljoen beschikbaar, 
voor de Wmo € 27 miljoen met daarnaast nog enkele aanvullende ‘potjes’) maar ook het toezicht 
houden op de kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders  is vanaf 1 januari een 
bijkomende taak van de gemeente. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt met man en macht 
gewerkt om op 1 januari klaar te zijn voor de nieuwe taken.  Daarbij is de samenwerking met de 
omliggende gemeenten in het convenant Peel 6.1 een grote hulp. Binnen deze samenwerking blijft 
elke gemeente beschikken over de eigen financiële middelen.  Daarnaast is in Helmond afgesproken 
dat de beschikbare gelden geoormerkt en taakstellend zijn; dat wil zeggen dat de zorggelden niet 
voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.  Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de gemeente 
voor de jaren 2016 en verder een korting van 3% op de euro’s die het rijk nu voor de jeugdzorg en de 
Wmo beschikbaar stelt. 
 
Op dit moment zijn er in Helmond tussen de 5.000 en 6.000 kinderen die op een of andere manier 
cliënt zijn van jeugdzorg. Daarnaast maken er ongeveer 7.000 mensen gebruik van de Wmo-
faciliteiten.  
 
Voor de wijkraden is in de uitvoering van de zorg geen rol weggelegd. Wel is wederzijds afgesproken 
dat er directe lijnen met de gemeente Helmond komen (voor zover die er nog niet zijn) zodat de 
wijkraden snel en gemakkelijk knelpunten kunnen aangeven, voorstellen kunnen doen, advies 
kunnen geven of kunnen inwinnen. De wijkraden zelf bekijken hoe zij hier mee willen en kunnen 
omgaan. Iedere wijk legt hierin zelf de accenten! 
 
Wat de maatregelen in de toekomst voor individuele cliënten betekenen, is nog niet duidelijk. De 
gemeente Helmond wil zo veel mogelijk maatwerk bieden zodat niemand in de knel komt! De 
huishoudelijke hulp en het persoonsgebonden budget blijven. In welke vorm, dat wordt per cliënt 
bekeken. Iedereen die nu ondersteuning heeft, krijgt van de gemeente in de loop van 2015 een 
uitnodiging voor een gesprek. Voorlopig verandert er niets en dat is een hele geruststelling. 
Het enige dat wel nadrukkelijk moet veranderen is de mentaliteit. De gemeente Helmond doet een 
beroep op de solidariteit van de inwoners om daar waar mogelijk en wenselijk elkaar te helpen. 
Mantelzorg verlenen dus, maar dan wel op vrijwillige basis, want ook daar waren de wethouders 
duidelijk in: niemand wordt gedwongen! 
 
Wie nu al meer wil weten wat er op persoonlijk niveau mogelijk kan veranderen,  is van harte 
welkom bij de gezondheidsmarkt die de wijkraad Brandevoort op 26 november aanstaande 
organiseert in wijkcentrum ‘Brandpunt'. Alle Helmonders zijn daar van 19.30 uur tot 22.00 uur van 
harte welkom! Daarnaast zijn er diverse websites die ook veel informatie bieden: 
www.guidohelmond.nl 
www.zorgvoorelkaar.com 
www.helmond.zorgsite.nl 
www.peel6-1.nl 
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