Verslag
Vergadering Algemeen Bestuur
Datum:

5 september 2019

Plaats:

Smouthûs, vergaderkamer Saturnus, Franeker

Aanwezig:

de dames J. Hoekstra (voorzitter), E. de Ruijter, B. Tol, K. de Valk, K ten
Hoeve en P. Heins
de heren P. Schoute, M. Jellema, H. Kuiken, H. Zondervan, K. de Graaf en K.
Woudt

Afwezig:

-

Notulen:

mevrouw P. Heins

Openbaar deel
1.

Vaststellen van de agenda
De heer Woudt geeft aan dat de brief van de ASD inzake de
benoeming van de leden van de adviesraad niet voor kennisgeving
kan worden aangenomen.
Besloten wordt dat een advies wordt behandeld in de vergadering
van het AB van 16 oktober 2019.

B/A

De adviesraad geeft aan dat dit ook geldt voor de brief ASD inzake
vaststelling PGB tarieven. Mevrouw Hoekstra geeft aan dat dit stuk
bij de behandeling van punt 5 wordt meegenomen.
Voor het overige wordt de agenda conform aanlevering vastgesteld.
2.

Mededelingen
Geen

3

Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van
10 juli 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Ingekomen en uitgaande stukken
- Brief ASD benoeming leden adviesraad
Deze brief zal nogmaals aan de orde komen in de AB
vergadering van 16 oktober 2019. Er zal een adviesvoorstel
worden bijgevoegd.

Besluitvorming

Kennisgeving

-

Brief ASD vaststelling PGB-tarieven.
Bij de vaststelling van de agenda is besloten om deze brief
mee te nemen bij de behandeling van punt 5.

Kennisgeving

-

Brieven ASD naar college en raden gemeenten inzake

Kennisgeving
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De adviesraad heeft deze brief gericht aan de college en de
raden van de aangesloten gemeenten.
De heer Kuiken vraagt met welke reden de adviesraad het
document rechtstreeks heeft gericht aan de colleges en
raden aangezien dit niet conform het mandaat van de
adviesraad is. De adviesraad spreekt haar zorg uit over de
ontwikkelingen die nu gaande zijn en dat de raden hierover
besluiten moeten nemen. De heer kuiken meldt dat hij nu
achtergrond heeft op de op de verzonden brief en bedankt de
adviesraad daarvoor.
De documenten worden ter kennisgeving aangenomen.
5

PGB tarieven
De voorzitter geeft het advies in bespreking en het verzoek is om de
brief van de adviesraad te betrekken bij de bespreking.
Mevrouw De Valk en mevrouw Ten Hoeve zijn aangesloten bij de
vergadering voor het geven van een toelichting bij het advies.

Besluitvorming

De adviesraad geeft aan geen verdere toelichting te hoeven geven
op de reeds verstrekte brief.
De leden van het AB geven aan dat er een goed onderbouwd advies
ligt, maar een aantal vragen worden gesteld. Deze hebben
betrekking op de overgangstermijn van 6 maanden, de herindicaties
in navolging van hetgeen in de brief van de adviesraad vermeld staat
en de fasering.
Mevrouw De Valk geeft toelichting op deze onderdelen.
De termijn van 6 maanden begint te lopen wanneer officieel bekend
wordt gemaakt, dat beleid wordt gewijzigd en dat is in oktober voor
de grootste groep cliënten. Omdat de PGB overeenkomsten met de
zorgverzekeraar moeten worden aangepast staat de datum van 1
oktober vast. De termijn kan langer worden gemaakt, maar het is
een juridisch correcte manier van toepassen van een
overgangstermijn. Er zijn gemeenten in den lande die een kortere
termijn dan die van 6 maanden hebben gehanteerd om een
tariefswijziging door te voeren.
Er is een uitzondering en dat is de groep cliënten met HH.
Bij huishoudelijke hulp worden nog geen formele of informele
tarieven toegepast, de cliënten krijgen een vast bedragen dat
gebaseerd is op oude marktprijzen. Er zal daarom een onderzoek
moeten plaatsvinden of cliënten gebruik maken van een formele of
informele hulpverlener. De cliënten met een formele hulpverlener
krijgen een hoger tarief. Omdat het uitzoeken of cliënten een formeel
of informeel tarief ontvangen tijd kost, zal de wijziging voor hen
ingaan op 1 juli 2020.
Met betrekking tot het meer gefaseerd invoeren van de tarieven
wordt gemeld dat dit uitvoeringstechnisch ingewikkeld is. Vervolgens
is het voor cliënten een bewerkelijke werkwijze omdat zij bij wijziging
van het tarief een nieuwe overeenkomst met de zorgaanbieder
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moeten vaststellen.
De leden van het AB leggen nadruk op een goede communicatie
naar cliënten en –indien nodig- een goede begeleiding van cliënten.
Mevrouw Ten Hoeve meldt hierover dat in de brieven een heldere
uitleg wordt gegeven en dat gebiedsteammedewerkers worden
geïnformeerd en ondersteund.
De adviesraad geeft na deze overwegingen nog mee dat zij graag
zouden zien dat –gezien de mogelijk forse achteruitgang in tarief en
de mogelijke sociale onrust- voor alle cliënten een ingangsdatum van
1 juli voor alle cliënten zou gelden.
Nadat de onduidelijkheid met betrekking van de ingangsdatum van
het tarief voor de verschillende groepen is besproken, stemmen de
leden van het AB in met het advies. Omdat uit het advies niet geheel
duidelijk blijkt dat voor cliënten met een HH een andere termijn geldt,
wordt gevraagd of uitleg hierover aanvullend kan worden verstrekt
aan de leden van het AB en aan de adviesraad.
6

Wijzigen Jeugdwet- en Wmo-verordening
De aanwezige leden van de adviesraad geven aan geen
opmerkingen te hebben. Er wordt ingestemd met het advies.

7

Rondvraag
Mevrouw De Ruijter geeft aan dat op Vlieland een gebrek is aan
mensen die HH willen verrichten. Het vermoeden is dat de
toeristische sector hiervan de reden omdat het lucratiever is om in
deze sector schoon te maken. Hoe zit dit bij de andere gemeenten?
De heer Kuiken geeft aan dat dit in Harlingen ook moeilijk is.
Mevrouw Hoekstra geeft aan dat dit op Terschelling niet speelt.

Besluitvorming

De heer Kuiken geeft aan dat hij Arriva op bezoek heeft gehad,
waarbij zij hebben aangegeven dat zij het openbaar vervoer een
alternatief willen laten zijn voor het taxivervoer. De heer Kuiken heeft
toegezegd dat zij een gesprek met de Dienst kunnen aangaan en het
verzoek is dat ook om dit gesprek te laten plaatsvinden tussen Arriva
en de Dienst.
Mevrouw Tol vraagt naar de relatie met het project “buitengewoon
bereikbaar”, echter dit lijkt niet helder te zijn.
De leden van het AB zijn positief over dit initiatief.

Actielijst
Datum
5 september
2019

Wat
Brief ASD benoeming leden adviesraad
Advies voor vergadering AB 16 oktober 2019

afgehandeld
gereed
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5 september
2019

Brief ASD over proces benoeming ASD leden

gereed

5 september
2019

Brief ASD vaststelling PGB-tarieven
Beantwoording brief ASD

gereed

5 september
2019

Aanvullend document op PGB tarieven voor cliënten met een
HH.

gereed

5 september
2019

Arriva gesprek

10 juli 2019

De Friesland heeft een brief gestuurd inzake de maximering
collectiviteitskorting op de basisverzekering. Voorgesteld is
om dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen. De
voorzitter stelt voor om dit document te laten afhandelen door
de Dienst met terugkoppeling aan het AB.
De gevolgen hiervan worden meegenomen in het voorstel AV
Frieso.

10 juli 2019

Vroegsignalering: Een nieuwe planning zal worden verstrekt
aan de leden van het bestuur
De nieuwe planning wordt opgenomen in het projectplan dat
in november wordt voorgelegd.

10 juli 2019

Mevrouw Huizinga zal bezien of eea bekend is naar
aanleiding van de internetconsultatie voor een geplande
wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Dit wordt meegenomen in het projectplan vroegsignalering
(go/no go)

Besluitenlijst
Datum

Besluit

5 september
2019

Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van
10 juli 2019

5 september
2019

PGB tarieven

5 september
2019

Wijzigen Jeugdwet- en Wmo-verordening

Getekend voor akkoord:
Franeker, 16 oktober 2019
J. Hoekstra-Sikkema
voorzitter
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