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Onzekere tijden: de zorg g
Te weinig tijd, geld en mensen, dus
vallen er slachtoffers. „Maar op den
duur wordt het beter in de zorg.”

de

zorg
De zorg verandert. BD volgt de
veranderingen in de regio op de
voet: de mensen om wie het gaat,
het nieuws en de achtergronden,
in de krant en op bd.nl/zorg.
door Tilly van Uffelen
e-mail: t.vuffelen@bd.nl
DEN BOSCH – „We verwachten veel

van buren, familie en kennissen.
Maar is er extra ruimte? Om die
‘vrij te spelen’ is tijd nodig. Er zullen op de korte termijn slachtoffers vallen, cliënten en werknemers. Het worden onzekere tijden, daar moeten we reëel in
zijn”, stelt wethouder Jan Glastra
van Loon van Bernheze over de
veranderingen in de zorg.
Over vijf weken zijn gemeenten
verantwoordelijk voor een groot
deel van de zorgtaken. De jeugdzorg, dagbesteding, begeleiding
en ondersteuning en logeeropvang van kwetsbare burgers ligt
dan op het bordje van gemeenten.
Uit een enquête onder wethouders in het verspreidingsgebied
van het Brabants Dagblad blijkt
dat er zorgen zijn op het gebied
van geld, het tempo waarin alles
geregeld moet worden en over de
vraag of er genoeg mensen zijn
die vrijwillig hulp bieden in de eigen familie. De Maasdrielse wethouder Marian Blaauwhof: „Er
wordt al zo veel gedaan.”
Een terechte zorg, blijkt: vandaag
maakt het zorgsteunpunt PON de
resultaten van een onderzoek bekend naar de betrokkenheid van
Brabanders. Eén op de vijf Braban-

ders zorgt nu al vrijwillig voor anderen. In 2009 was dat één op de
tien. De problemen van mantelzorgers nemen toe, ze worden
zwaarder belast, dreigen gezondheidsproblemen te krijgen en in
een isolement terecht te komen,
aldus PON.
„We moeten scherp zijn op de
mensen die dreigen tussen wal
en schip te geraken. Veranderingen zijn zo complex en van zo
veel factoren afhankelijk dat de
kans klein is dat het allemaal in
één keer goed verloopt”, meent
de wethouder van Landerd. De
voornaamste zorg van Bossche
wethouders: gaat de aansluiting
tussen professionele en vrijwillige zorg lukken?
Bezorgdheid ook over de stapeling van maatregelen. „Bezuinigingen op huishoudelijke zorg, huurverhogingen, met name de groep
die boven de 120 procent bijstand
verdient en buiten veel steunregelingen gaat vallen”, verwacht
Alexander van den Dungen uit
Sint-Michielsgestel.
Naast zorgen willen wethouders
controle uitstralen: „Wij hebben
alle vertrouwen in de Tilburgse
aanpak”, klinkt het. En: „Inwoners van Tilburg, Udenhout en
Berkel-Enschot worden niet meer
van het kastje naar de muur gestuurd.” Op de vraag of de zorg in
de eigen gemeente beter of min-

“

Er gaan ook
indianenverhalen
rond. De billen van
je buurman hoef je
echt niet te wassen

der wordt geeft driekwart van de
bestuurders aan dat die juist beter
wordt. „In het begin wordt het
minder, maar uiteindelijk wordt
de zorg beter”, schat wethouder
René Peters uit Oss in.
„Meer lichte zorg in plaats van te
snel verleende zwaardere zorg”,
dat bespaart kosten, meldt Heusden. „Het biedt kansen om de
zorg dichtbij burgers, dichtbij gezinnen te organiseren”, aldus Van
den Dungen.
Tevredenheid in de regio is er
over de onderlinge samenwerking. Omdat gemeenten de zorg
gezamenlijk gaan regelen kan het
op termijn goedkoper, klinkt het
in nagenoeg alle stadhuizen.
Grote ontevredenheid is er over
de informatievoorziening van het
rijk: die wordt beoordeeld van matig tot slecht. Concrete cijfers en
bedragen laten lang op zich wachten. Voorlichting naar de burgers
komt te laat en op het laatste moment verandert er weer van alles,
zo luidt de kritiek.
Uit de vragenlijst blijkt verder dat
het merendeel van gemeenten
nog niet klaar is met de informatie voor de burgers. Pas komende
maand gaat dat op de meeste
plaatsen gebeuren met brieven en
websites.
Cock Vermolen, directeur van
Zorgbelang Brabant, benadrukt in
deze tijd het belang van goede informatie. Voor Zorgbelang Brabant, waarbij 250 Brabantse patiëntenorganisaties zijn aangesloten, is dat de reden om met BD samen te werken in de vragenrubriek. „Het is niet zo dat per 1
januari allerlei kranen dichtgedraaid worden”, zegt Vermolen.
„De wereld gaat er anders uitzien,
dat wel. Mensen die al langere
tijd zorg genieten zitten nu af en
toe in de piepzak. Maar er doen
ook allerlei indianenverhalen de
ronde. De billen van je buurman
hoef je echt niet te wassen. We
moeten er vooral voor zorgen dat
we met elkaar een goed ‘piepsysteem’ hebben waardoor er bij
fouten snel ingesprongen kan worden.”

Cock Vermolen
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䡵 ‘De mantelzorgers worden zwaarder belast’, aldus het PON.
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We moeten scherp zijn op
mensen die tussen wal en
schip dreigen te raken
Landerd

Udense zakenman beschuldigd van Dode man in Boxtels
corruptie in zaak vastgoedman Lips bos komt uit Esch
door Henk Snijders
AMSTERDAM/UDEN – De Udense zakenman Harrie Boogers is gisteren
voor de rechtbank in Amsterdam
beschuldigd van corruptie. Deze
zware aantijging kwam van curator
Ruud Dekker tijdens een proces in
het dossier van de voortvluchtige
vastgoedondernemer en plaatsgenoot Roger Lips. Boogers zou in
2005 10 miljoen euro van het Lipsconcern hebben ontvangen. Boogers ontkende het direct en zei dat
Dekker verkeerd was ingelicht.

Het was de zoveelste dramatische
wending in de zaak van het faillis-

sement van Lips. De feiten kwamen naar boven tijdens een zitting over het Lipsconcern waar
Boogers gisteren als toehoorder
op de publieke tribune zat.
Dekker, curator in de LHO-vennootschap, wilde de rechtbank
uitleggen waarom Boogers sinds
de vlucht van Lips naar het buitenland zijn honneurs waarneemt als bestuurder. „Hij is een
stroman van Lips en corrupt”, stelde Dekker. Als voorzitter van de
Nederlandse Stichting Andere
Woonvormen hielp hij Lips rond
de jaarwisseling aan een lucratieve deal, verklaarde Dekker. Lips
kreeg ineens het bezit over zo’n

3.000 huurwoningen en 50 miljoen euro.
Boogers zou er 10 miljoen aan
overhouden, waarvan hij nog 2,5
miljoen euro tegoed heeft. Dekker: „Daarom helpt hij Lips nu.”
Hoofdschuddend hoorde Boogers
de verdachtmaking aan. Volgens
advocaat Jan Hendrik Cruq van
de Lipsgroep klopt het verhaal
niet. „Lips betaalde juist 115 miljoen euro.” Dekker nam na de zitting geen woord terug. „Ik heb
een verklaring onder ede afgelegd
van een getuige uit die tijd.”

bd.nl/rogerlips

door Domien van der Meijden
ESCH – De politie is gisteren met

groot materieel uitgerukt naar
een woning aan de Groenweg in
Esch. Daar deed de technische
recherche uitgebreid onderzoek
naar mogelijke sporen die met het
misdrijf te maken hebben van
vorige week maandag. Toen trof
een wandelaar met een hond een
brandend lichaam van een man
aan in bosgebied Sparrenrijk in
Boxtel.
Nadat de politie twee foto’s van
het slachtoffer openbaar had gemaakt, kwamen uit Esch tips binnen dat het mogelijk om een in-

woner van die plaats ging. Een
woordvoerder van de politie bevestigt dat het slachtoffer dat
brandend in Sparrenrijk was aangetroffen de 46-jarige man uit
Esch betreft.
De politie kwam gisteravond in
actie nadat de rechter-commissaris toestemming had gegeven
de woning te doorzoeken.
Buurtbewoners zagen gisteren
dat de bewoners van de woning
aan de Groenweg uit het huis werden gehaald. Onder hen waren
drie kinderen. Daarna ging de
technische recherche aan de slag.
Er is nog geen verdachte aangehouden in deze zaak.

