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1.
opening voorzitter
heet iedereen welkom, fantastisch dat er zich zoveel mensen hebben aangemeld voor de werkconferentie (over de 40 personen) die aansluitend
op deze AB vergadering zal starten. Daardoor hebben wij niet meer dan een uur voor deze AB.
2.
mededelingen en vaststelling agenda
Vz.: stelt Gerlof Otter voor vanuit Scharnegouten
Vz.: diverse stukken zijn uitgereikt, waaronder data komend jaar, aan de leden het verzoek hier op te reageren, opdat wij op de volgende AB
vergadering de definitieve data voor de AB’s in 2015 kunnen vaststellen. Naar Rita mailen.
3.
vaststellen verslag bijeenkomst 23 september 2014.
Hierbij vastgesteld.
4.
ingekomen / cq verzonden stukken
Vz.: ter vergadering uitgereikt, reacties op deze lijst naar Rita mailen.
Vz.: toelichting op brief wonen en zorg = antwoord gemeente. Door ons vooreerst eind maart op gewezen, nu pas antwoord “gesprek begin
2015”. Hier zal op teruggekomen worden.
5.
Verordeningen (ter kennisname) en nadere regels Wmo en Jeugd
(3 bijlagen)
Ambtelijke toelichting (H. v.d. Feen/ hr Stadhouders) Antwoord dient voor 24 november ingediend te worden. De CIG, WWB en WMO willen
een gezamenlijk antwoord geven. Het is wellicht mogelijk om een werkgroep hiervoor op te zetten
Mw van der Feen: We hebben gekozen voor een smalle verordening en dat betekent een uitgebreide nadere regelgeving. Veel is uit de WMOdatum:
plaats:
aanwezig:

Actiepunten

iedereen
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voor

verordening gehaald en vervolgens afgestemd op de jeugd.
De uitvoering beleidsregels en het financieel besluit zijn nu samengevoegd in: Nadere regels. Maar indien noodzakelijk kan in de toekomst
misschien toch nog een aantal beleidsregels worden opgesteld.
Vz.: wijst op terminologie - discipline: wethouder heeft het in de cie”-29.10 jl.- over “verordening en beleidsregels”…maar het moet dus zijn:
“verordening > nadere regels > beleidsregels”. De nu aan de orde zijnde “nadere regels” zijn dus concrete cijfers/kosten/indicatie-regels? Mw
Feen: ja, toekomstige wijzigingen zijn “beleidsregels”
Sheet inspraakproces
- inspraakproces t/m 24 november.
- besluit college 16 december.
- mw. van der Feen: dit zou in de op 25 november in onze AB kunnen worden afgekaard.
- erratum: autokostenvergoeding blijft 21 cent per km;
tegemoetkoming meerkosten: CER (compensatie eigen risico); afschaffing Wtcg en bijzondere bijstand, minimazorgverzekering van de Friso
wordt nog uitgewerkt. Wat vinden de leden van het Platform van de tekst. Bijv. dat het percentage omhoog gaat. Gaarne hoofdstuk 7 en artikel
20 bestuderen, en reactie doorgeven (aan Rita, die bundelt).

6.
7.
8.

Sheet veranderingen Wmo
-verhoging van 0,19 naar 0,25 en een opstarttarief van 2 euro. Reden: gebleken is dat voor korte ritjes veel gebruik wordt gemaakt van het
collectief vervoer. Daarom gekozen voor een opstarttarief. Kost anders teveel. Autokostenvergoeding op basis kosten openbaar vervoer.
- maximale periode eigen bijdrage (bij scootmobiels bijv. 3 jaar): er zal in totaal nooit meer betaald worden dan wat de gemeente heeft betaald.
–vz.: verwijst naar Wiebe, maakte twee jaar geleden deel uit van een werkgroep die daar praktijkervaring mee heeft.
--Dijkstra: sommige mensen krijgen pas een half jaar later de eigen bijdrage, en dan schrikken ze zich rot van de hoogte. Mw Feen: dat kan
uitgerekend worden via een app.; zij neemt dit mee. Want dit wordt niet bij het keukentafelgesprek berekend, maar kán dus wel. Eigen bijdrage
voor alle voorzieningen: Geldt niet voor rolstoelen en jeugd. Bij de jeugd geldt een uitzondering: Bij uithuis verblijf wordt van de ouders wel
een eigen bijdrage verlangd.
- invoering eigen plan: bij keukentafelgesprek mag eigen plan worden meegenomen. Vz.: neen, het is geen kwestie van “gogen=gunst
gemeente”; het hoort zo te zijn dat de gemeente het maken van een “eigen plan-vóóraf” stimuleert. Dat heeft alles te maken met de
onafhankelijke cliëntparticipatie. In uitnodiging voor keukentafelgesprek moet daar in positieve manier door de gemeente op worden gewezen.
Sheet waar geen tijd meer voor is:
- Proces van toegang Wmo en jeugd: commentaar naar Rita mailen
- Vervolg proces etc. andere items laten staan: commentaar aan Rita mailen
- Twee overgangsregeling: één landelijk = AWBZ staat in de wet, de tweede is de gemeentelijke geldt allen voor de wmo tot 1 juli 2015.
Vz.: in communicatie aan de burgers waarschuwen dat de indicaties van 1 juli 2015 geen waarde meer hebben.
Dijkstra: het gaat om de onzekerheid, cliënten die verbaal sterk zijn kunnen een korting op de indicatie vermijden, maar cliënten die niet veel
durven te zeggen krijgen misschien wel korting.
berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform / overige leden
- doorschuiven naar volgende AB op 25 november

vastleggen komende vergaderingen 2015
Aan de aanwezige leden is een overzicht gegeven, graag reactie naar Rita.
rondvraag en sluiting. Niets voor de rondvraag. Sluiting 15.30 uur.
Aktielijst: Alle AB: leden reactie op overzicht voorgestelde AB data
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