VERSLAG LEDENVERGADERING FAMILIEVERENIGING DICHT-BIJ
IN HET KOLPINGHUIS, SMETIUSSTRAAT 1, NIJMEGEN
OP ZATERDAG 27-10-2012
1. ONTVANGST EN OPENING VAN DE
VERGADERING
Aanwezig zijn namens het bestuur: dhr.
J. Diels (secretaris); dhr. A. Ermers, (bestuurslid); dhr. M. Hermans (bestuurslid); dhr. P.Marttin (vice-voorzitter).
Verder zijn aanwezig 62 leden die geregistreerd zijn op de presentielijst.
Als alle gasten van koffie en thee zijn
voorzien en hun plaats hebben gevonden, opent de vice-voorzitter om 10.30
uur de vergadering en heet allen van
harte welkom, speciaal ook dhr. G. Tullemans, lid van de Raad van Bestuur van
Dichterbij, en dhr. G. Bakermans, kerndirecteur van de Regio’s Cuijk en Gennep.
De vice-voorzitter deelt mee dat hij vandaag terugtreedt als vice-voorzitter en
bestuurslid zoals al aangekondigd in het
laatste MB, geeft het woord aan dhr. Ermers, bestuurslid, en geeft de voorzittershamer terug. Dhr. Ermers neemt de
hamer namens de FV in ontvangst en
spreekt een dankwoord uit aan dhr.
Marttin voor zijn brede, langdurige en
zeer deskundige inzet. Als blijk van
waardering overhandigt dhr. Ermers
hem namens de FV een cadeaubon en
voor zijn vrouw, die hem vaak en lang
moest missen, een boeket.
Dan spreekt dhr. Tullemans een dankwoord namens Dichterbij aan dhr. Marttin waarin hij niet alleen zijn verdiensten
voor Dichterbij belicht maar ook zijn fascinatie met ontwikkelingswerk in Afrika.
Als stoffelijk blijk van waardering overhandigt hij dhr. Marttin een beeldje dat
wel een plaatsje zal krijgen bij hem.
Dhr. Ermers neemt globaal de agenda
door van de vergadering, vraagt daarna
aan dhr. Marttin of hij vergadering vandaag verder wil leiden en geeft hem het
woord.
Dhr. Marttin, in deze vergadering verder
voorzitter, deelt mee dat het nieuwe be-

stuurslid waarvoor vandaag de instemming van de vergadering zou worden
gevraagd, niet aanwezig is en de toestemming nu dus in de volgende Ledenvergadering zal worden gevraagd.

2. Verslag Ledenvergadering op 21-04-2012
De voorzitter neemt het verslag per pagina door en vraagt aan de vergadering
of er opmerkingen zijn. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

3. CIJFERS VAN 2012
Er zijn nog onvoldoende ‘harde cijfers’
om een financieel overzicht over 2012 te
presenteren. Die zullen gepresenteerd
worden in de vergelijking met de officiele begroting 2013.

4. (voorlopige) BEGROTING 2013
INKOMSTEN
Contributies
Rente
Uit reserve

15.000
850
2.100
--------17.950

UITGAVEN
Bestuurskosten
Vervoerskosten
Administratiekosten
Vergaderkosten
Themabijeenkomsten
Representatie
Ledenvergadering
Mededelingenblad
Drukwerk
Contributie KansPlus

1.000
3.000
750
200
3.500
500
2.000
1.500
3.500
2.000
--------17.950

Toelichting voorlopige begroting 2013:
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- De contributie kan vooralsnog ongewijzigd blijven. Evt. tekorten kunnen
uit de reserve (30.000) worden aangezuiverd.
- Evt. themabijeenkomsten in 2013
kunnen weer worden geraamd op max.
3500.
- KansPlus is belangrijk voor ons richting overheid (overkoepelend). De ontwikkelingen bij KansPlus dienen te worden afgewacht. Onze bijdrage over 2013
hangt mede daarvan af.
Onze zelfstandigheid geven wij in ieder
geval niet op.
Mevr. Geeratz merkt op dat de kosten
voor drukwerk, incl. MB, wellicht kunnen worden verlaagd door gebruik te
maken van internet (e-mail, website e.d.)
Ze adviseert contact op te nemen met het
bestuur van Dichterbij.
De vergadering is het eens met het niet
verhogen van de contributie voor 2013.
De (voorlopige) begroting 2013 wordt
goedgekeurd.

5. PAUZE
6. PRESENTATIE
MEVROUW. D. KLOOSTERMAN
van Platform VG
over de overgang AWBZ / WMO
Voor ‘n impressie enkele steekwoorden:
-

Wat is Platform VG
Stand van zaken per 24-10-2012
Maatregelen per 1-1-2013
Drie decentralisaties (onder voorbehoud)
Extramurale begeleiding naar WMO
Huidige situatie
Wat zou er veranderen?
PGB
Nu: 180.000 met extramur. Ind. (CIZ)
Wat is WMO?
De plannen t.a.v. WMO

contact via:
site van PlatformVG

tel. 06 – 46 29 10 32
e-mail D.Kloosterman@platformVG.nl

LUNCH
7. BINNENGEKOMEN VRAGEN
1. Wat te doen als ZZP-3 te weinig lijkt voor de
behandeling/begeleiding van de handicap?
Advies: mogelijkheden gebruiken om
bezwaar te maken en contact te leggen
met de DVC.
2. Kan de datum van de komende Ledenvergadering eerder bekend worden gemaakt? Twee
weken van tevoren is wat aan de korte kant.
We zullen in de aankondiging van de LV
de (voorlopig) geplande datum van de
volgende LV bekend maken.
3. Een lid is verhinderd de vergadering bij te
wonen en meldt zich af maar ontvangt wel
graag het verslag.
Wordt voor gezorgd
4. In het colofon van het MB wordt de naam
van de penningmeester niet vermeld. Wie is
de penningmeester?
Dhr. Koos Roodhorst was onze penningmeester. Na zijn aftreden hebben we
nu geen interim-penningmeester, maar
verwachten snel een nieuwe te kunnen
voorstellen.
5. We hebben geen acceptgiro gehad dit jaar
maar willen wel graag onze contributie betalen.
De acceptgiro bleek bij nader onderzoek
wel ontvangen en de contributie voldaan. Overigens kunt u de contributie altijd betalen, ook zonder acceptgiro, op de
postrekening die in de kop van het MB
staat vermeld.
6. Ontwikkeling in gescheiden wonen en zorg.
Graag toelichting.
Dhr. Tullemans licht toe dat in 2013 voor
ZZP 1 en 2 in de ouderen- en gehandicaptenzorg wonen en zorg worden gescheiden. Later volgen ook ZZP 3 en 4.
De huren dienen zo te worden vastgesteld dat daarin geen ‘interne kosten’
van de zorgaanbieder worden meege-
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nomen. Mogelijk om nieuw te bouwen
via woningcorporaties en dan van hen te
huren en om bestaande woningen aan te
passen.
Uiteindelijk zal voor alle ZZP’s wonen
en zorg gescheiden worden met gebruik
van huurtoeslag en gematigde huurprijzen. Het plotselinge vertrek van een
huisgenoot in een gezamenlijk huis dient
te worden voorkomen vanwege de ongelijke verschuiving van de woonlasten.
7. Genoeg handen aan het bed in de woonsituatie?
Dhr. Bakermans zegt dat Dichterbij voor
voldoende handen aan het bed zorgt.
Door het beperken van de bureaucratie,
‘mensen weg te saneren in overbodige
functies’ komen er handen vrij om zich
te richten op zorg aan het bed.
Dhr. Tullemans voegt toe dat hij bureaucratie weg wil snijden in de organisatie,
ook in het management, en het vrijgekomen geld terugvoeren naar de zorg.

Maar tegelijkertijd hanteert Bronn zeer
concurrerende tarieven.
10. -Reorganisatie van Dichterbij en de gevolgen
voor de cliënt.
Dhr. Tullemans licht toe dat Dichterbij in
een ‘organisatie-ontwikkelproces’ zit en
daarin met zgn. koploperteams wil vaststellen hoe de juiste zorg op de juiste
manier moet worden verleend.
Dichterbij scoort gemiddeld ‘goed’ maar
dat is niet genoeg, dat moet beter, wij
streven naar KEI-goed.
11. Luxe voeding
Al behandeld bij vraag 8.
12. Hoe ziet de Raad van Bestuur de Ode?
Geconstateerd wordt dat de Ode (het
boekje) niet bij iedereen bekend is. De
heer Tullemans gaat na waar het bij de
verspreiding mogelijkerwijs niet goed is
gegaan.

8. RONDVRAAG
8. Welk bedrag staat er voor ‘voeding’ per cliënt
per dag? Wordt dit bedrag jaarlijks aangepast, bijv. aan de inflatie?
Het Zorgkantoor rekent met €5,75 per
dag. Het Nibud rekent met €6,00 p/dag.
Dhr. Tullemans kan geen normbedrag
noemen voor Dichterbij. Het voedsel is
zeker verantwoord want het dient te
voldoen aan een aantal kwaliteitseisen.
Dieetvoeding is een hoofdstuk apart.
Er zijn grote verschillen in de bedragen
die voor voeding worden opgevoerd. De
DVC-er zou een en ander moeten kunnen verklaren.

Dhr. Tullemans zegt toe centraal uit te
zoeken hoe het kan dat er verschillende
mensen zijn die de ODE niet hebben gehad terwijl die toch aan alle 1e contactpersonen is toegestuurd en dan iets te
regelen.

9. SLUITING
Na de rondvraag dankt de voorzitter de
leden voor hun komst en inbreng in de
vergadering en sluit de bijeenkomst.
Cuijk, 05-11-2012
Jan Diels en Martin Hermans

De voorzitter stelt voor bij Dichterbij een
breed onderzoek in te stellen naar voedingskosten per woning en daarbij het
begrip ‘luxe voeding’ te preciseren.
Hij biedt zijn hulp aan voor zo’n onderzoek.
9. Wat te doen tegen een verhoging van de administratiekosten door Bronn met 23%?
Bronn is bezig een onafhankelijke marktpartij te worden, los van Dichterbij. Dat
kost geld; vandaar die forse verhoging.
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