Over Lariks

Huishoudelijke hulp via Wmo: wat verandert er?
De gemeente Leusden vindt het belangrijk dat er
hulp wordt gegeven aan mensen die het écht nodig
hebben. Dat geldt ook voor hulp bij het huishouden.
Via de Wmo worden mensen geholpen die niet zelf
hun huishouden kunnen doen, en het niet zelf kunnen regelen en betalen. Sinds de landelijke invoering
van een vast tarief krijgen zij huishoudelijke hulp via
de Wmo voor €19,- per maand. Voor inwoners met
een minimuminkomen is de hulp gratis.

Kiest u liever voor een andere leverancier of oplossing?
Kijk op www.lariks-leusden.nl voor een overzicht en een
aantal tips. Voordeel van zelf regelen is dat ù bepaalt
welke werkzaamheden de huishoudelijke hulp doet en
wanneer hij/zij komt.

De adviesraad voor en door zorgcliënten is voorstander
van het gemeentelijke plan, dat moet voorkomen dat
Leusdenaren met voldoende geld (inkomen of eigen vermogen) hun huishoudelijke hulp vergoed krijgen.

“Als jij genoeg geld hebt, waarom zou de belastingbetaler dan moeten opdraaien voor de kosten van jouw
huishoudelijke hulp?”
Bart Keus,
Raad voor de Cliëntenparticipatie in Leusden.
Landelijk probleem
Leusden is niet de enige gemeente waar het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp sterk toeneemt. Bijna 150
gemeenten gaven dit aan in een onderzoek door EenVandaag. Volgens 42% van die gemeenten maken vooral de
hogere inkomens nu meer gebruik van de Wmo, waaronder de algemene voorziening huishoudelijke hulp.
Krijgt u al hulp via de Wmo?
De hulp die aan u via een beschikking is toegewezen blijft
zoals het is. Loopt uw beschikking af, dan is het belangrijk
dat u naar uw situatie kijkt. Kunt u de hulp zelf betalen?
Vraag dan geen herbeschikking aan voor huishoudelijk
hulp via de Wmo, maar regel het zelf. Dat kunt u doen via
uw huidige leverancier, zij bieden namelijk ook particuliere hulp aan.

Kindregelingen
Heeft u een laag inkomen? Of volgt u een
traject schuldhulpverlening? Voor inwoners van
de gemeente Leusden zijn er diverse regelingen. Maak er gebruik van als het nodig is.
Luiers - Heeft u een kind jonger dan 3 jaar, dan kunt u
€24,- per maand krijgen voor de kosten van luiers.
Schoolkosten - Voor kinderen in de brugklas kunt u
€100,- aanvragen. U krijgt dit geld in de vorm van een
waardebon.
Huiswerkbegeleiding - Heeft uw kind op de middelbare school problemen om mee te komen, dan kunt u
maximaal €600,- krijgen voor huiswerkbegeleiding.
Meedoen bijdrage - Voor uw kinderen in de bovenbouw van de middelbare school (vierde klas en hoger)
kunt u maximaal €150,- krijgen. Dit geld kan uw kind
gebruiken om bijvoorbeeld naar een festival, concert,
voetbalwedstrijd of museum te gaan.

Meer weten over de onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact op met
Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30
uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Let op:

In verband met de geldende coronamaatregelen is er
geen inloop bij Lariks in Huis van Leusden en geen Lariks
inloop op de basisscholen.
Bij De Heelkom in Achterveld bent u op afspraak welkom
op maandag en woensdagochtend. Vanaf 8.30 uur kunt u
bellen voor een afspraak diezelfde ochtend.
Ook SMS werkt op afspraak. Bel met Lariks via 033 303 44
44 om een afspraak te maken.
AutoMaatje rijdt uitsluitend als er sprake is van medische
noodzaak (vervoer naar vaccinatie-locatie is ook medisch
noodzakelijk), een mondkapje is verplicht.

Misschien heeft u al in de krant gelezen dat de gemeente Leusden vanaf 1 april de financiële situatie van
inwoners meeneemt in de beslissing over het toekennen
van huishoudelijke hulp. Heeft iemand voldoende geld
om zelf hulp te betalen? Oftewel: heeft iemand financiële draagkracht?
Waarom telt de financiële draagkracht mee?
Tot 2019 was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Nu
is het een vast bedrag van €19,- per maand. Het maakt
dus niet uit hoeveel geld iemand heeft of hoe hoog het
inkomen is; iedereen betaalt hetzelfde voor de hulp.
Vanaf het moment dat de eigen bijdrage maximaal
€19,- is geworden, is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp flink toegenomen. De uitgaven zijn met
ruim €700.000,- gestegen. De gemeente kan niet voor
iedereen de schoonmaakster betalen. Het zal tot bezuinigingen leiden die juist de mensen raken die de hulp
het hardst nodig hebben.
De gemeente schat in dat bijna de helft van de nieuwe
aanvragers voldoende geld heeft om zelf huishoudelijke
hulp te betalen. Financiële zelfredzaamheid valt onder
zelf oplossend vermogen. Daarom wordt er vanaf 1 april
kritisch gekeken naar de financiële draagkracht van aanvragers van huishoudelijke hulp via de Wmo.

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeente
Leusden. Wij helpen inwoners weer op weg. We geven informatie en advies en bieden passende oplossingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zo
nodig zorgen we voor individuele ondersteuning via
de Wmo of Jeugdwet.

We helpen mensen die het nodig hebben graag!
Jonjon Blom en José Huurdeman van Lariks spreken
dagelijks inwoners om te onderzoeken of hulp via
de Wmo passend is. Vaak gaat het over huishoudelijke hulp. José: “Als je langer zelfstandig wilt kunnen
wonen, is een leefbaar huis belangrijk. Kwetsbare
mensen kunnen dat niet altijd zelf regelen. Het is fijn
dat we dan de mogelijkheid hebben om huishoudelijke hulp in te zetten via de Wmo. Zo kunnen we
mensen helpen die het nodig hebben.”
“En dat willen we ook blijven doen”, vult Jonjon aan.
“Maar ik krijg ook aanvragen van mensen die hun particuliere hulp opzeggen en voor €19,- per maand een
schoon huis willen hebben. Dat is niet de bedoeling
van de Wmo. Daarom staan we ook achter de keuze
van de gemeente om iemands financiële draagkracht
mee te nemen in het wel of niet toekennen van huishoudelijke hulp.”
Om te kunnen beoordelen of de inzet van hulp via
de Wmo passend is, gaan consulenten van Lariks in
gesprek met de inwoner(s) en vaak gaan ze ook op
huisbezoek. Jonjon: “Zo krijgen we een goed beeld
van de situatie en de zelfredzaamheid van de inwoner.
Ook vertellen we dan wat huishoudelijke hulp via de
Wmo inhoudt. Soms denken mensen dat de hulp vergelijkbaar is met dat wat een particuliere hulp doet.
Maar dat is niet zo. De zolder wordt bijvoorbeeld niet
schoongemaakt, de ramen worden aan de buitenkant
niet gezeemd, je hebt niet altijd dezelfde hulp en je
moet thuis zijn als hij of zij er is. Het doel van huishoudelijke hulp via de Wmo is een leefbaar huis. Niet een
spic en span huis.”
José: “De gemeente vraagt ons om ook de financiële
mogelijkheden van de inwoner mee te nemen in het
onderzoek. Zijn mensen het niet eens met de conclusie van ons onderzoek, dan kunnen ze bezwaar maken
via de gemeente. Maar nogmaals mensen die het niet
zelf kunnen betalen en regelen helpen we graag!”

Hoe werkt het?
Een aanvraag voor de Kindregelingen doet u via:
www.rondkomeninleusden.nl
Meer informatie?
Neem contact op met Marije Bakker van Lariks:
m.bakker@lariks-leusden.nl of bel: 033-303 44 44 (op
werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur).

Voor kinderen die een scheiding meemaken is er KIES
Bij een scheiding wil je als ouders natuurlijk niets liever dan
dat de kinderen hier geen nadeel van ondervinden. Gelukkig
lukt dit vaak. Is er toch hulp nodig zijn, dan is er KIES!
KIES werkt
Dat KIES werkt blijkt uit diverse onderzoeken en uit reacties van
deelnemers en hun ouders. Meedoen helpt problemen als gevolg van de echtscheiding te voorkomen of te beperken. Zoals
een zwakke band met ouders, slechte schoolprestaties en een
verminderd zelfvertrouwen.
Meedoen met KIES
Bij voldoende aanmeldingen start er een groep voor kinderen
tussen 8 en 12 jaar. De KIES groep wordt begeleid door Kim de
Groot en Ronald Roelofs van Lariks. Wilt u uw kind aanmelden,
stuur dan een mail naar Corinne (c.mooren@lariks-leusden.nl) of
bel Lariks 033 303 44 44. Vervolgens zal Kim of Ronald contact
opnemen om te bespreken of de KIES groep passend is voor uw
kind en jullie situatie. Deelname is gratis voor inwoners van de
gemeente Leusden.

Een dak boven je hoofd dankzij
time-out opvang
Er kunnen diverse redenen zijn die maken dat je (tijdelijk)
niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding die zorgt voor ruzies thuis. Of wanneer je als jongere
(18+) door problemen thuis een periode moet overbruggen om zelfstandig te kunnen wonen. Voor inwoners van
de gemeente Leusden is hiervoor een time-out opvang.
Dit is een initiatief van De Raad van Kerken Leusden, Woningstichting Leusden en Lariks.
Voor het gebruik van de time-out opvang betalen inwoners een passende en bescheiden all-in huur aan WSL. De
noodopvang is geschikt voor drie tot vier personen. Lariks
beoordeelt of iemand gezien zijn/haar situatie in de woning kan verblijven en of de samenstelling van de bewoners
passend is. Er kan maximaal zes maanden gebruik worden
gemaakt van de opvang. Na zes maanden moet de unit worden opgeleverd in de staat waarin deze werd aangeboden.
Alleen voor volwassenen
Goed om te weten: In de time-out opvang mogen geen
kinderen of jongeren onder de 18 wonen.

Hoe werkt het?

Inwoners van de gemeente Leusden in een onhoudbare
thuissituatie kunnen bellen met Lariks via 033 303 44 44 of
per mail: info@lariks-leusden.nl.

