FSU Nieuwsbrief 2016 Week 14

Inhoud 2016 week 14:
1. NA 34 JAAR GEEN PROVINCIALE STEUN MEER!
2. FSU Jongerenteam genomineerd voor Cliënt in Beeld-prijs 2016!!!
3. Jongerenteam gefilmd tijdens workshop (een verslag).
4. Terugblik 2016 (column door Frits Breteler).
5. Het aantal mensen in de bijstand groeit nog steeds.
6. Mensen met intensieve zorg vallen tussen wal en schip.
7. Bewindvoerder aansprakelijk wegens niet regelen van schulden.
8. Gebrekkige informatie bijdrage thuishulp.
--------------------------------------

1. NA 34 JAAR GEEN PROVINCIALE STEUN MEER!
Op woensdag 23 maart jongstleden hebben de Provinciale Staten het besluit genomen
dat de subsidierelatie met het FSU – en met de andere Maatschappelijke Organisaties
– beëindigd wordt. In januari 2017 verstrekt de provincie een laatste subsidiebedrag
van 150% van het jaarbudget. Voorwaarde voor toekenning van deze subsidie is dat
het FSU voor 1 oktober 2016 een plan moet indienen waarin aangegeven wordt hoe
het FSU financiering van de taken in de toekomst gaat regelen. Hiermee komt een
einde aan 34 jaar steun van de provincie aan het FSU.
Een aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) en een motie vanuit de oppositie werden
niet overgenomen door de coalitiepartijen CDA, VVD, FNP en SP. De amendementen
kwamen er op neer om eind 2017 met de Maatschappelijke Organisaties te evalueren of
alternatieve financiering wel lukt en of het ‘Lokaal, tenzij’ principe dan toegepast moet
worden. Dit principe is het voorbehoud dat de Staten in 2014 afgesproken hebben: de
organisaties lokaal onderbrengen bij de gemeenten, tenzij blijkt dat dit niet lukt. De motie
stelde dat de provincie de organisaties 100% zou moeten blijven subsidiëren.
Lees HIER de rest van dit artikel…
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2. FSU Jongerenteam genomineerd voor Cliënt in
Beeld-prijs 2016.
Het Jongerenteam van het FSU is genomineerd voor de Cliënt in Beeldprijs van de
Landelijke Cliëntenraad (LCR). De LCR organiseert jaarlijks een landelijk congres over
Cliëntenparticipatie. Tijdens dit congres reikt de LCR de Cliënt in Beeld-prijs uit aan
iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen, verder
vormgeven of verbeteren van cliëntenparticipatie.

Cliënt in Beeld-prijs: meer dan alleen een
waardering.
Hoe breng je de leefwereld van cliënten op de
overlegtafel. Dat is het thema van de Cliënt in Beeldprijs 2016 en dat moet elke cliëntenraad welhaast
aanspreken. Het is de kern waar cliëntenraden om
draaien. ‘Elke cliëntenraad probeert op de een of
andere manier te achterhalen wat de achterban
bezighoudt’, zegt Branko Hagen van de Landelijke
Cliëntenraad (LCR). ‘Tijdens bijeenkomsten, met
enquêtes, in overleggen met organisaties die met specifieke cliëntgroepen te maken hebben
of met cliëntorganisaties. Soms is het iets simpels als een spreekuur. Alle initiatieven zijn
welkom bij ons.’ Lees HIER verder…
--------------------------------------

3. Jongerenteam werd gefilmd tijdens het geven van
een workshop (een verslag).
Op woensdagmorgen 30maart ging het jongerenteam van het FSU naar het Nordwin
College in Sneek om een workshop te geven aan de 1e & 2e klas MBO.
We kwamen aan op het Nordwin College en konden direct naar binnen waar we
vriendelijk werden begroet en we kregen koffie aangeboden in een lokaal. Daar
hebben we ook de workshop gegeven.
We hadden verschillende spellen (“Studenten-budgetspel”, “18 En nu?” en “Moneypoly”)
mee genomen. Maar het was geen gewone workshop want tijdens de workshop werd
namelijk onze video voor de ‘Client in beeld’ prijs opgenomen. De filmploeg filmde het begin
van de workshops, het verloop ervan en hadden aan het eind van de workshop een interview
met één van de deelnemers. Aan de deelnemer werden vragen gesteld over wat hij precies
had geleerd en hoe hij de workshop vond.
Om half 9 begonnen we met de inleiding en om kwart voor 10 startte de eerste ronde. Per
ronde namen we een kwartier tijd om de spellen te spelen. Rond half 11 was het even pauze
en toen ging om 10 voor 11 de workshop weer verder. Om 11.15 begon de tweede ronde.
De tweede ronde duurde al met al een uurtje. In totaal 4x15 minuten, dus waren we om
ongeveer 12.10 uur klaar met het geven van de workshops. We sloten de workshops toen af
en om 12.30 uur liepen we met zijn allen richting de bus.
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We hebben door onze workshops op het Nordwin College in Sneek een positieve indruk
achtergelaten van het FSU jongerenteam. De docenten en leraren waren evenals de
filmploeg enthousiast over het verloop van de workshops en vonden het een herhaling
waardig. Kortom, het was weer een geslaagde presentatie van het Jongerenteam.
Rick van de Ven (Jongerenteam FSU).
--------------------------------------

4. Terugblik 2016 (column door Frits Breteler).
De eerste paar maanden in 2016 was het vrij rustig op sociaal gebied. Schijnbaar was
iedereen nog aan het ‘uitbuiken’ van de feestdagen? Wel begonnen enkele politieke
partijen al voorzichtig leugens te verspreiden i.v.m. de verkiezingen van 2017. Opeens
wordt er uit de lucht gegrepen dat het tijd wordt om de armoede en schuld onder de
bevolking aan te pakken. Whahaaaa…. Hoe verzin je het!!!
De PVDA spant hierbij de kroon! Jetta Klijnsma kondigt aan dat ze 8 miljoen euro
beschikbaar stelt om de armoede en schuld onder de bevolking te bestrijden. Acht
miljoen??? Alsof je een zwerver een dubbeltje geeft en zegt: “Koop hier maar een
lekkere zak patat voor vent, eet je tenminste nog iets warms vandaag.”
In maart geeft Provinciale Staten van Friesland, onder aanvoering van SP’er Jacob van der
Hoek, aan dat het stopt met subsidies voor de maatschappelijk organisaties. Dit om hun
eerder genomen besluit om geen sociaal beleid meer te voeren kracht bij te zetten. Eind
2016 wordt nog een eenmalige subsidie verstrekt van 150%, mits aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan.
Lees HIER de volledige column…
--------------------------------------

5. Het aantal mensen in de bijstand groeit nog
steeds.
Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien, ondanks het herstel van de economie.
Eind december waren er 450.000 bijstandgerechtigden. Dat is een toename van 16.000
vergeleken met 2014. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in de bijstand
terechtgekomen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 29
februari 2016.
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt sinds 2009 toe. Vooral werkzoekende
45-plussers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Eenmaal in de bijstand is een terugkeer
naar werk lastig. Volgens recente cijfers begint in deze groep de werkloosheid wel iets af te
nemen, maar het beroep op de bijstand in deze leeftijdscategorie is niet kleiner geworden,
stelt het CBS. In de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar is de vraag om bijstand weinig
toegenomen. In deze groep kwamen er vorig jaar nog geen 2000 uitkeringsgerechtigden bij.
Lees HIER verder…
--------------------------------------
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6. Mensen met intensieve zorg vallen tussen wal en
schip.
Een aantal mensen dat thuis
intensieve zorg nodig heeft, dreigt
tussen wal en schip te vallen in het
nieuwe zorgstelsel. Voor de Wet
langdurige zorg (Wlz) worden ze
geweigerd en de
Zorgverzekeringswet is niet op hun
situatie toegesneden.
Ieder(in) heeft er al eerder op
gewezen dat veel mensen die thuis
intensieve zorg nodig hebben, buiten
de Wlz dreigden te vallen. Voor deze ‘vergeten groep’ is toen een overgangsregeling in het
leven geroepen die eind dit jaar afloopt. Nu blijkt dat een deel van deze mensen - nu zij
worden geherïndiceerd - niet terecht kan in de Wlz. Want de Wlz is alleen bedoeld voor
mensen die permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in nabijheid. Lees
HIER verder…
--------------------------------------

7. Bewindvoerder aansprakelijk wegens niet regelen
van schulden.
Bewindvoerders hebben bij problematische
schulden een grote verantwoordelijkheid. Je
mag de schulden niet op z'n beloop laten
waardoor er incasso- en executiekosten bij
komen. Wanneer er ruimte is voor een
betalingsregeling is het van belang om deze te
treffen.
Het Hof Arnhem – Leeuwarden acht de bewindvoerder aansprakelijk voor de schade die is
ontstaan doordat geen betalingsregeling was getroffen. Lees HIER de uitspraak van de
rechter…
--------------------------------------

8. Gebrekkige informatie bijdrage thuishulp.
Hulpbehoevenden worden niet of nauwelijks
geïnformeerd door gemeenten over de
hoogte van de eigen bijdrage voor hun
ondersteuning. Hierdoor worden zij
maanden later overvallen door soms zeer
hoge facturen die zij niet zomaar kunnen
betalen. Dat concludeert de Nationale
ombudsman in een woensdag 23 maart verschenen rapport.
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Het gaat om onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die thuiszorg nodig
hebben. De ombudsman concludeert dat deze groep de dupe is geworden van de
ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen Rijksoverheid en gemeenten.
Gemeenten zijn volgens de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
verplicht om mensen van tevoren te informeren over de eigen bijdrage. Maar in de praktijk
blijkt dat gemeenten dit vaak zelf niet weten. Lees HIER verder…
--------------------------------------
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