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Nieuwjaarstoespraak SPA 14 januari 2020 door
Voorzitter Seniorenplatform Apeldoorn

Beste mensen,

Hartelijk welkom, fijn dat u of jullie allemaal gekomen zijn.

Ik wil u graag iets vertellen.

We mogen blij zijn in Europa te wonen.
Vrede, geen rote natuurrampen, oorlogen of crisissen.

We mogen blij zijn in Nederland te wonen.
Een fijn land, grote vrijheid, veilig, goed ingericht, goede
voorzieningen en van alles te koop.

We mogen blij zijn in Apeldoorn te wonen.
Een mooie plaats, vriendelijke mensen, van alles goed
geregeld, veel natuur, mooie wijken, winkels, uitgaan en
gezondheidszorg goed.

De betrokkenheid van Apeldoorn met de regio is voorbeeldig.
Als senior, als gepensioneerde, kan je hier terug zien op een
mooie tijd en genieten van je pensioen en je vrije tijd hier.

Maar wat, als je nauwelijks de kans hebt al dat moois mee te
maken of er van te genieten.
Door tegenslag, ziekte of afnemende gezondheid; door ouder
worden bijvoorbeeld

Dan heb je je familie, je vrienden, je collega’s, toch !
Die doen wat ze kunnen voor je, maar misschien ook niet !

Wat dan? Dan zijn er zorg en voorzieningen, waarvoor je jezelf
als Nederlander, als Apeldoorner, je zelf hebt verzekerd. >
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En je betaalde belasting komt dan toch in de vorm van
ondersteuning en voorzieningen bij je terug, zeker nu je het
nodig hebt, toch.

Maar zo gemakkelijk gaat dat niet! Nederland is een land met
de beste zorg en voorzieningen ter wereld, maar dat heeft zijn
prijs.
Een enorme prijs. De zorgkosten in Nederland zijn relatief, de
hoogste ter wereld.
Maar hoe kan dat dan? We hebben marktwerking en zijn dan
nog duurder uit?

Ja, in de marktwerking is er spanning tussen prijs en kwaliteit.
Meer kwaliteit kost meer. Meer kosten willen we liever niet;
ja, dan moet de duur van het werk of de behandeling maar
omlaag.

Dat is moeilijk, dan er is tijd tekort om het uit te voeren.
Als nou de tarieven, de uurkosten dan lager worden, dan kost
het toch ook minder?
Ja, maar dan is het niet aantrekkelijk meer om dat werk te
doen, dan kan iemand beter wat anders gaan doen en heb je
mensen tekort.

De gemeente heeft het ook moeilijk; de rechter heeft bepaald
dat de bijdrage in de kosten van de WMO voor iedereen niet
meer dan een gering bedrag per maand mogen zijn.

De meerkosten die er zijn, moet de gemeente wel betalen; en
de gemeente dat zijn we allemaal als Apeldoorners.

Daardoor worden kosten van rechten en leges van de
gemeente duurder, en moeten op andere gebieden uitgaven
beperkt worden. Er kan er minder!
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Misschien kunnen subsidies niet gemakkelijk meer worden gegeven.

En nu kost de Jeugdzorg ook nog zoveel omdat het Rijk een
onevenredig te laag totaalbedrag aan de gemeente betaald,
zonder met dat grote aantal lastige naar Apeldoorn verplicht
verhuisde jongeren rekening te houden.

Maar gelukkig leven we nog !

Met z’n allen: Samen, moeten we ons beste beentje voor
zetten om in het samenspel te krijgen waar we recht op
hebben, en samen te werken aan de normalisering bij onze
regering van regels, wetten en tarieven die verkeerd
uitpakken.

Seniorenplatform Apeldoorn SPA helpt de senioren:
- bij zorgvragen over WMO,
- bij welzijnsvragen,
- Tegen Eenzaamheid,
-tegen moeilijkheden bij dementie,

SPA helpt bij belastingformulieren invullen,
SPA geeft raad wat te doen bij moeilijke problemen.

En vooral geven we informatie en zoeken verbinding;
samen kunnen we meer.

Dat kunnen we alleen bereiken met onze vrijwilligers,
die er zich goed bij voelen iemand met hun kennis of
vaardigheid te helpen.
Dank jullie allemaal daarvoor
En dank je wel dat we dit jaar weer op jullie mogen
rekenen. >
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We hopen op een goeie samenwerking onderling en
met onze relaties.

Gelukkig Nieuwjaar en Proficiat voor al onze mensen
en onze relaties in 2020

Dank u voor uw aandacht.


