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In deze Nieuwsbrief treft u mededelingen aan over gedane en komende
activiteiten die het Sociaal Domein raken.
Algemeen
 Verpleging mogelijk voor alle coronapatiënten? In sommige zorginstellingen is de situatie zo
nijpend dat zelfs positief geteste medewerkers met milde klachten worden opgeroepen om
toch te komen werken. Verpleeghuizen kunnen zorg niet afschalen (zoals ziekenhuizen).
Mensen wonen immers in die huizen. Dit geldt ook voor de gehandicaptenzorg.


Drama achter de voordeur: De wijkzorg komt in de knel door personeelsgebrek en ziekte.
Vanwege de oplopende coronabesmettingen moet er worden afgeschaald en versoberd.
Ruim een half miljoen Nederlanders – vaak kwetsbare 65+’ers – zijn afhankelijk van de
wijkzorg. Dagbesteding voor licht dementerende ouderen wordt incidenteel geschrapt.



Agressie tegen zorgpersoneel. Een half jaar geleden stonden we nog te klappen voor het
zorgpersoneel. Maar dat blijkt een wassen neus: Het Groene Hart Ziekenhuis ziet dit jaar
een toename van 30% in het aantal meldingen van agressie tegen het personeel.



Feestdagen geen feest voor ouderen. Velen wacht een eenzame kerst en jaarwisseling.
Ruim 40% van de Nederlandse senioren verwacht de komende feestdagen alleen of
hooguit met de eigen partner te vieren. Ook Oud en Nieuw wordt dit jaar geen gezellige
happening, want daar denkt 62% geen bezoek te kunnen verwachten.



Tegenvaller bij de zorgtoeslag. Vooral gezinnen met een laag inkomen (rond € 20.000) zijn
de dupe van de lagere zorgtoeslag en gaan er op achteruit. Een paar euro meer zorgpremie
of minder toeslag kan het verschil maken of ze nog kunnen rondkomen.



Verschillen in premie van zorgverzekeringen. Gemiddeld stijgt de premie voor de
zorgverzekering volgend jaar met € 61 op jaarbasis. De verschillen tussen aanbieders zijn
groot, blijkt uit onderzoek door vergelijkingssites. Overstappen naar een andere
verzekeraar kan lonend zijn.



Kritiek op het opdoeken van bankfilialen. Vooral voor ouderen kan dit verdwijnen van
filialen vervelend zijn. Er is begrip voor, maar dan moeten er wel geschikte alternatieven
zijn. Volgens de ANBO gaf 10% van 10.000 ouderen aan niet aan internet bankieren te
doen, terwijl ze wel over een computer beschikken en online actief zijn. KBO-PCOB hoort
dezelfde geluiden. Er zijn banken zoals Regiobank en SNS en de Zweedse Handelsbank die
juist filialen openen. Contactpunten in winkels, buurtcentra of bibliotheken worden
aangehouden voor onder meer ouderen.



Huurstijging aan banden, ook in de vrije sector. Onder politieke druk heeft het kabinet
besloten om de huurstijgingen in Nederland in te perken: de huren mogen met niet meer
dan 1% stijgen bovenop de inflatie. Dit geldt voor zowel sociale huur als de vrije sector.



Senioren verknocht aan e-bike. Volgens het CBS is het bezit van e-bikes in 2019 het hoogst
onder 65- tot 75- jarigen. Van de 55- tot 65- jarigen en de 75- plussers had respectievelijk

37 en 36% een e-bike. In 2018 gebruikte 14% van de 65- tot 75-jarigen de e-bike (vrijwel),
dagelijks, bij de 55- tot 65-jarigen en 75-plussers was dit 10%.
Gouda
 Testen mindervaliden. GGD Gouda heeft bij de bouw van de nieuwe coronastraat aan de
Hanzeweg niet aan de toegankelijkheid voor mindervaliden gedacht. Overal maken we ons
druk voor mindervaliden, maar GGD Gouda zegt: ‘U kunt zich laten testen in een speciale
testlaan in Leiden’.


Mindervalide ouderen door verzakkingen de klos. De bodem is soms zo verzakt dat de
ingang van sommige ouderenwoningen voor mindervaliden een niet te nemen hindernis is
geworden. De gemeente Gouda reageert alleen op incidentele meldingen en verricht alleen
kleine reparaties, indien de veiligheid in geding is.



Gratis schuldhulp bij de gemeente. Inwoners met schulden kunnen terecht bij de gemeente
en deze dienst is gratis. Voor informatie www.gouda-geldpunt.nl (ook tips voor geldzaken).



Eén toegang voor sociale hulpvragen. Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente Gouda één
centrale toegang waar u als inwoner terecht kunt met alle sociale vragen, digitaal,
telefonisch of in het Huis van de Stad. De gemeente helpt u dan met informatie, advies of
hulp, voor u op maat gemaakt.



Sociaal Team Gouda is er voor iedereen, jong of oud. De medewerkers van het Sociaal Team
denken met u mee over een oplossing voor uw zorgen of wensen. Is er ondersteuning
nodig of zit u met ingewikkelde problemen, dan werken Sociaal Team en gemeente samen
om u te helpen.
*Locatie West; Postcodes 2801, 2802, 2809. Walvisstraat 1 Gouda. Tel. 088 9004321.
*Locatie Oost; Postcodes 2806, 2807, 2808. Bernadottelaan 79 Gouda. Tel. 088 9004321.
*Locatie Noord; Postcodes 2803, 2804, 2805. Lekkenburg1 Gouda. Tel. 088 9004321.



Verhoging ozb Gouda blijft overeind. Ondanks dat Gouda de komende 2 jaar € 1 miljoen van
het Rijk ontvangt, blijft de 13,5% ozb verhoging gehandhaafd. Gemeente Belangen Gouda
stelde tijdens de begrotingsbehandeling voor om af te zien van de verhoging, maar dit werd
niet gehonoreerd. Voor huishoudens maakt dit volgend jaar een verschil van € 30.
Helpende hand gemeente voor alleenstaande? Als je als oudere je partner verliest, kom je
ineens voor allerlei vragen te staan. Hoe gaat het met lopende verzekeringen? Hoe kom ik
bij bepaalde bankrekeningen? Hoe zeg ik bepaalde verplichtingen op? Kan ik in mijn
huurwoning blijven wonen? Wie kan dan helpen met dergelijke vragen? Misschien dat de
gemeente Gouda een nabestaandenloket voor burgers kan openen.





Eenzaamheid laat zich niet in een hokje duwen. We voelen ons allemaal van tijd tot tijd wel
eens eenzaam, zowel jong als oud. Gouda heeft een rijk aanbod aan vrijwilligerswerk, voor
iedereen zit daar wel wat bij. Op de website www.goudvoorelkaar.nl kun je vraag en
aanbod vinden.



Blijf gezond in 2021. De SSG wenst allen een voorspoedig jaar en dat we aan het eind van
de maand januari het “normale’ leven weer enigszins kunnen oppakken.

