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Allereerst doet het ons deugd dat de inkomensgrens van de AV-Frieso omhoog gaat van 110% naar
125%. Desalniettemin hebben we nog enige opmerkingen en vragen over deze verhoging.




Waarom is het voorgestelde vouchersysteem in het kader van de zogenaamde Huishoudelijk
Hulp Toeslag (HHT), welke uitgaat van € 2,50 voor burgers met inkomsten tot 120% sociaal
minimum niet gelijk getrokken aan de inkomensgrens van de AV-Frieso:125%?
De eigen bijdrage voor burgers boven 120% sociaal minimum is € 7,50 tot aan modaal. Wat is
‘modaal? Graag zouden we willen weten welk bedrag hiervoor staat.

Positief zijn wij over het feit dat de gemeente de middelen die vrijvallen door het Rijk voor de
ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten ook inzet
voor een nieuwe regeling voor deze doelgroep.
Over de gegevens van het CAK en de CER willen wij de volgende suggestie doen: meng de twee
databases en haal de ‘dubbelingen’ eruit (2x dezelfde naam/adres). Daarna kan bepaald worden wie
het CER-geld niet nodig hadden en wie niets kregen, maar het CER-geld nu juist wel nodig hadden. De
laatste groep is begrijpelijkerwijs nog niet bekend uit de databases.
Bij de her-indicatie van mensen die huishoudelijke hulp ontvangen willen we graag weten op welke
criteria dat is gebaseerd? Het gaat om ‘kwetsbare’ burgers met een laag inkomen. Wat wordt
verstaan onder ‘kwetsbaar’ in deze context? Wij zijn bang dat mensen die onder de 3 uur per week
vallen geen hulp meer krijgen uit de voorgestelde voorzieningen.
Wij vrezen voor diegenen die niet bij De Friesland verzekerd zijn, zullen deze via de Bijzondere
Bijstand dezelfde compensatie krijgen als diegenen die dit via de AV-Frieso krijgen? Wij vinden dat
hier keuzevrijheid ook voor de minima moet gelden.
Welk percentage wordt aangehouden van het sociaal minimum wanneer iemand een beroep doet op
de gelimiteerde lijst? 110% (reguliere norm bijzondere bijstand) of 125% (de AV-Frieso norm 2015)?
Positieve elementen zien we bij de dekking van de eigen bijdrage voor voorgeschreven
geneesmiddelen en het idee om vanaf 2016 het verplichte wettelijke eigen risico (gedeeltelijk) mee
te verzekeren. Wel willen we opmerken dat ook hierbij de klanten van andere
ziektekostenverzekeringen niet vergeten mogen worden, en daarom stellen we voor aan hen een
jaarlijks bedrag van € 258 uit te keren. Verder vragen wij oog te hebben voor de ernstige gevolgen
die medicaties kunnen hebben op het gebit – een vergoeding van de tandartskosten tot € 1000 zou
op haar plaats zijn (de zogenaamde ‘meerkosten’).

Wanneer er sprake is van inkomensafhankelijkheid bij eigen bijdrage vragen wij dat het vermogen in
de zelfbewoonde woning buiten beschouwing gelaten kan worden. De woning is immers voor veel
mensen een financieel appeltje voor de dorst.
Vraagtekens zetten we bij het alternatief voor de zogenaamde ‘kaart’. Hoe wil de gemeente dat in de
toekomst gaan aanpakken?
Wij willen ten slotte onze complimenten uitspreken voor deze 10 pagina’s tellende memo: duidelijk,
goed verhaal en de keuzes worden helder en duidelijk beargumenteerd, wat lastig kan zijn vanwege
de vele wijzigingen in de regelgeving.
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