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Plaats:

Smouthûs, vergaderkamer Saturnus, Franeker

Aanwezig:

de dames J. Hoekstra (voorzitter), E. de Ruijter en B. Tol
de heren M. Jellema, H. Kuiken en P. Schoute

Gasten:

de heren K. Woudt en J. Zondervan (Adviesraad)
de heer M. Venema (Dienst)

Notulen:

mevrouw D. Douwes

Openbaar deel
1.

Vaststelling van de agenda

B/A

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Mededelingen
in tegenstelling tot een eerste agenda wordt het adviesvoorstel over de werkvouchers uitgesteld naar het volgende AB..

3.

Verslag en actielijst openbare AB vergadering van 20 december 2018
De actielijst is nog niet afgehandeld, maar dit wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.
Mevrouw Tol vraagt of het lukt met de terugkoppeling van Taskforce Jeugd in
januari. De heer Jellema geeft aan dat er wel een gesprek is geweest en dat er
concrete acties zijn afgesproken, maar dat de deadline te kort was. Dit wordt
later.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Ingekomen / uitgaande stukken
Brief provincie: afhandeling conform oplegger.

5.

B

Ledenraadpleging genormaliseerde cao per 1 januari 2020
Cao wordt altijd gevolgd. Het bestuur gaat akkoord.

6.

B

B

Vaststellen regeling mobiele telefoon en laptop
Het bestuur gaat akkoord.
Mevrouw Hoekstra vraagt of dit echt budgetneutraal is. De heer Jellema geeft
aan dat dit het geval is op het niveau van de hele begroting.

B

7.

Eigen bijdrage voor algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH)
in 2019
De heer Venema geeft aan dat het voorstel conform de bespreking van de
stuurgroepvergadering in december is opgesteld. Het advies is uitgewerkt met
alle scenario’s met voors, tegens en risico’s om een goed beeld te schetsen.
De heer Jellema zegt dat dit ook binnen de begroting past.
De Adviesraad vindt het jammer dat er nu ongelijkheid ontstaat, maar begrijpt
ook dat deze keuze gemaakt moet worden. Zij wil echter toch haar zorg uitspreken over de ongelijkheid, maar beter kan het niet op dit moment.
De heer Kuiken geeft aan dat dit het standpunt van de stuurgroep inderdaad
weergeeft, maar heeft nog wel vragen met betrekking tot de communicatie (intern, gebiedsteams, cliënten, etc.). De heer Venema geeft aan dat er inmiddels
een aantal signalen zijn ontvangen en deze worden ook verwachte omdat deze
maand de factuur wordt ontvangen. Er is een Q&A opgesteld en er worden
maatwerkgesprekken gevoerd. De heer Venema zal afstemmen met communicatie en eventueel een memo opstellen. Hij schat het juridisch risico laag in
omdat een en ander is opgesteld conform de wetgeving. Het is lastig door de
tweetrapsinvoering.
Mevrouw De Ruijter geeft aan dat waar het abonnementstarief genoemd wordt,
dit ook daarboven vermeld moet worden. In de derde alinea: mocht u in 2019
hulp niet kunnen betalen moet het woord bijdrage vervangen worden in eigen
bijdrage.
De heer Venema geeft aan dat er met de cliënten gesprekken worden aangegaan en dat men in gesprek wil blijven hierover, zodat er geen bezwaar- en
beroepsprocedures kunnen ontstaan. Niemand gaat er op achteruit. De heer
Kuiken geeft aan dat dit ook belangrijk is voor de communicatie.
Het voorstel is akkoord.

8.

Rondvraag
De heer Zondervan geeft aan dat de gebiedsteams veel informatie en wijzigingen doorkrijgen, maar dat zij moet constateren dat gebiedsteammedewerkers
soms niet goed op de hoogte zijn. Hij verzoekt de gemeentes om urgentie mee
te geven aan de gebiedsteams over bepaalde onderwerpen. Het gaat hier om
meerdere incidenten.
Mevrouw Hoekstra vraagt concrete informatie over welke gemeente dit gaat,
zodat de wethouders hierop goed kunnen inspelen.

A

A

B

Actielijst
datum

wat

20-12-2018

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019:
- Scootmobielen behandelen bij beleidsregels;
- Verduidelijking vervoer naar dagactiviteit
- Opvragen Empatec lijst en doorsturen naar AB

afgehandeld

Opmerkingen over Empatec zijn meegenomen in de verordening en
‘Empatec lijst’ is vervangen door ‘een in regionaal verband opgestelde lijst’.
De lijst zelf is nog niet helemaal uitontwikkeld en kan derhalve niet
opgestuurd worden.

Besluitenlijst
datum

besluit

23-01-2018

Verslag openbare AB vergadering 20 december 2018

23-01-2018

Afhandeling brief Provinciale Staten conform oplegger

23-01-2018

Ledenraadpleging genormaliseerde cao per 1 januari 2020

23-01-2018

Vaststellen regeling mobiele telefoon en laptop

23-01-2018

Eigen bijdrage voor de algemene voorziening HH (AV-HH) in 2019

Getekend voor akkoord:
Franeker, 7 maart 2019

J. Hoekstra-Sikkema
voorzitter

ja

