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Openbare gedeelte
1. Opening en korte mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Hartelijk welkom op de eerste vergadering P.M.O. in het nieuwe jaar 2017.
Het P.M.O. heeft de afgelopen 5 jaren heel veel werk verricht richting de toekomst toe.
Dit blijven wij doen. Wij zien het gezamenlijke belang van het P.M.O. en daar blijven wij
verder mee door gaan.
Zo zijn wij het afgelopen jaar druk bezig geweest om de jongeren en de ouderen bij het
nieuwe B.A.S.D. te betrekken. Nu in het nieuwe jaar zal dit resultaat opleveren.
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De B.A.S.D. krijgt steeds meer vorm. De jongeren gaan de jongerenraad vormen, De
ouderenbonden zijn van plan zich bij ons aan te sluiten en daarnaast willen we nog graag
een Doe Meeraad opzetten. Hiermee kunnen wij adviseren over het hele sociale domein
zoals de afkorting B.A.S.D. aangeeft.
Het blijkt uit de resultaten dat dit formaat werkt en vruchten af werpt.
De wereld om ons heen lijkt steeds harder te worden en er gebeurd echt heel veel.
Wij moeten er voor zorgen dat de kwetsbare burgers in Zutphen gehoord blijven in de
toekomst. Dit is onze taak.
Wij weten dat de gemeente Zutphen ons positief gezind en door deze samenwerking zijn
wij samen met de gemeente Zutphen unieke. B.V. de plannen voor de HH. Het serieus mee
nemen van onze adviezen in het beleid.
De manier waarop wij deze B.A.S.D. hebben opgezet van uit een burgerinitiatief.
Door goed samen te werken en open te blijven voor elkaars meningen en begrip voor
elkaar te blijven houden komen wij uit op een mooi en goed resultaat.
Ik wens iedereen een fijne en prettige samen werking voor het komende jaar toe.
De voorzitter heeft de volgende korte mededelingen:
• Mevr. M. Geerken heeft zich afgemeld i.v.m. vakantie.
• Mevr. R. Bemelaar heeft zich afgemeld i.v.m. een cursus.
De secretaris heeft verder geen mededelingen.

2. Melanie Hagen over de stand van zaken Huishoudelijke Hulp
30 januari 2017 wordt een spannende dag voor de gemeente Zutphen.
Dan beslist de gemeenteraad van Zutphen of zij akkoord gaan met de oprichting
Stichting Huishoudelijke Hulp.
De gemeente Zutphen wordt dan de eerste gemeente in Nederland waar de
zorg niet langer meer op de markt is maar uit de markt gaat.
Daarom zijn veel ogen gericht op de gemeente Zutphen door andere gemeenten
en door het Ministerie van VWS.
Een van de redenen waarom de gemeente Zutphen dit doet is omdat het een puinhoop is
bij de Zorgaanbieders. Zo is TSN failliet gegaan. Worden de verlengingen van de indicaties HH
door de Zorgaanbieders niet bijgehouden. Zijn de Zorgaanbieders niet of nauwelijks te
bereiken.
In de bijgevoegde bijlage staat de presentatie Stichting Huishoudelijke Hulp
dat op 16 december 2016 gepresenteerd is aan de gemeenteraad van Zutphen.
Toelichting op bladzijde 4.
werknemerscoöperaties zijn bijvoorbeeld Schoon Gewoon en Help Gewoon.
aan Huishoudelijke Hulp geeft de gemeente Zutphen per jaar ongeveer 3 a 4 miljoen uit.
de Centrale Raad van Beroep heeft uitspraken gedaan wat de grenzen zijn van HH.
de gemeente Zutphen krijgt zeggenschap over de Stichting. Zo zitten er 2 wethouders in de
Raad van Toezicht, die o.a. de jaarrekening, begroting en locaties gaan beoordelen.
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Tim Robben heeft de juridische kant bestudeerd en het goed bevonden. Een paar puntjes
moesten nog geregeld worden.
een projectleider wordt aangesteld als de gemeenteraad akkoord gaat. Er volgt dan een
plan van aanpak. In mei 2017 wordt het dat voorgelegd aan de gemeenteraad en
in september gaat de Stichting Huishoudelijke Hulp dan van start.

De ingangsdatum van 1 maart 2017 wordt niet gehaald. Daarom is er een nieuwe
aanbestedingsronde HH voor Zorgaanbieders. Deze aanbesteding is voorlopig voor
een half jaar.
Ook de indicaties HH worden met anderhalf jaar verlengd. Deze cliënten krijgen binnenkort
een brief van de gemeente Zutphen waarin staat dat de indicatie HH is verlengd tot
1 september 2018.
Bij cliënten met een PGB verandert er ook het een en ander. Ook deze cliënten ontvangen
een brief waarin zij moeten aangeven wat zij in de toekomst willen.

De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering af.
Zij bedankt Melanie Hagen voor haar presentatie over de stand
van zaken met betrekking tot de Huishoudelijke Hulp.
De bezoekers worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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