Invoering eigen bijdrage woon- en vervoersvoorzieningen Wmo
Vanaf 1 mei 2014 gaan de inwoners van de gemeente De Marne met een individuele voorziening een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is nodig om de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.
Het betalen van een eigen bijdrage sluit aan bij het uitgangspunt van de Kanteling
van de Wmo. De Kanteling houdt in, dat we inwoners eerst vragen zelf te zoeken
naar mogelijkheden om de ondervonden belemmeringen te compenseren of daar
een bijdrage aan te leveren.
Wat verandert er?
Op dit moment betalen cliënten een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp . Voor
regiotaxivervoer ( collectief vervoer) betalen gebruikers ook een bijdrage in de
vorm van de ritprijs. Vanaf 1 mei 2014 betalen inwoners een eigen bijdrage voor
vrijwel alle individuele vervoers - en woonvoorzieningen zoals een scootmobiel,
douchestoel of traplift. Voor een aantal Wmo-voorzieningen hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Dit geldt onder meer voor rolstoelen en voorzieningen
voor kinderen tot 18 jaar.
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Maximum bedrag
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen,
opleggen en innen van de eigen bijdrage. Het CAK let er op dat mensen nooit
meer betalen dan een wettelijk bepaald inkomensafhankelijk maximum bedrag.
Ook als mensen zorg krijgen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) en/of meerdere Wmo-voorzieningen hebben, betalen zij voor alle zorg en
voorzieningen samen nooit meer dan het maximum bedrag.
Overgangstermijn
Inwoners die voor 1 mei 2014 een voorziening hebben ontvangen betalen niet per
1 mei maar per 1 november 2014 een eigen bijdrage. Met deze overgangstermijn
stelt de gemeente mensen in staat om zich voor te bereiden op het betalen van de
eigen bijdrage. Ook geeft deze periode de mogelijkheid om zelf alternatieven voor
een Wmo-voorziening te overwegen.
Brief
Cliënten met Wmo-voorzieningen voor wie de invoering van de eigen bijdrage
gevolgen heeft, ontvangen eind april een brief met meer informatie.
Vragen
Heeft u vragen over de eigen bijdrage, neemt u dan contact op met het Zorgloket
via telefoonnummer (0595) 421 000 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Kopij Dorpsagenda/Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal (Word,
PDF o.i.d.) vóór de 22ste van de maand inzenden aan: mail@jacqueszwik.nl
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BESTUURSBERICHTEN MEI 2014
Voor u ligt alweer de dorpsagenda van
mei. De festiviteiten van de speeltuinvereniging voor Koningsdag zijn alweer
achter de rug. Op het moment dat ik
deze dorpsagenda schrijf zijn de weersvoorspellingen niet echt goed. Ik hoop
dat het mee gevallen is.
Zaterdag 5 april jl. was de jaarvergadering van de dorpsvereniging. Het was
een informatieve en gezellige avond die
werd afgesloten met een Bingo. We hebben er één nieuw bestuurslid bij gekregen nl; Alyne Schiphorst. Alyne had al
een tijdje proefgedraaid, maar ze is nu
dus officieel in het bestuur gekozen. Ik
wil Alyne via deze weg welkom heten in
het bestuur. Wim Kuiper was aftredend
en herkiesbaar en is dus gewoon in het
bestuur gebleven. Anja van Oosten en
Klaas Cleveringa waren aftredend en niet
herkiesbaar en hebben het bestuur verlaten.
De contributie in onveranderd vastgesteld op € 5,00. Verderop in deze dorpsagenda staat een uitgebreider verslag
van de jaarvergadering.
Half april zijn de Glasbak en de Humanitas (kleding) container verplaatst van de Meester Rijkenspad naar
de parkeerplaats aan de Havenstraat. Dit
omdat er meerdere klachten bij de Gemeente De Marne waren binnen gekomen over overlast aan de Meester Rijkenspad. U kunt uw kleding en glaswerk
dus aan de Havenstraat kwijt!
Op 9, 10 en 11 mei vindt de jaarlijkse
Whaister kermis weer plaats. Dit jaar
groter dan dat we gewend zijn. Dit dankzij het bestuur van de Jeugdsoos Happy
Station en een groep actieve vrijwilligers. Als het goed is heeft iedereen een
informatieboekje ontvangen over het
programma van de kermis. Maar hier
nog even in het kort: 9 mei om 16.00
uur opening van de kermis en om 17.00
uur ballonnen oplaten, om 19.00 uur een

voorstelling van
Kunst door Vriendschap en om 21.00 uur
live muziek. Op 10 mei o.a.; van 10.00
uur tot 15.00 uur de Vrijmarkt, 12.00 uur
pannenkoeken eten voor de jeugd, 16 uur
playbackshow en 21.00 uur live muziek.
Op zondag 11 mei: om 12.30 uur de familie Brunch en om 14.30 uur de kinderbingo en aansluitend de Bingo voor volwassenen. Waarna de kermis op
19.00 uur weer afgelopen is. Wilt u zich
nog ergens voor opgeven? De officiële
inschrijving is al afgelopen maar als u
contact opneemt met het bestuur via de
mail kermiswehe2014@live.nl dan is er
vast nog wel wat mogelijk. Een afwisselend programma voor jong en oud! Nu
hopen dat het weer een beetje meewerkt
zodat alle activiteiten ook goed bezocht
gaan worden.
Het gebouw van de Weerborg is opgeleverd en te koop gezet door de Gemeente De Marne. Voordat het gebouw opgeleverd is heeft het bestuur van de dorpsvereniging contact gezocht met de gemeente
over de speeltoestellen die niet mee zijn
gegaan naar de ‘nieuwe’ school. Deze zijn
aangekocht na acties door ouders van de
school voor inwoners van het dorp. En wij
vonden het zonde als die evt. bij een verkoop gesloopt zouden worden. De gemeente heeft ons toestemming geven om
deze te herplaatsen in het dorp en in de
speeltuinen. Dit in samenwerking met het
speeltuinbestuur. Een deel van de speeltoestellen is inmiddels geplaatst en de
rest zal binnenkort geplaatst worden.
Daar waar de speeltoestellen in het dorp
op een grasveld geplaatst is vragen wij u
om deze hondenpoep vrij te houden.
Aangezien ik uit het bestuur ben gegaan
zal dit het laatste bestuursbericht zijn dat
ik schrijf. Ik dank u voor de goede samenwerking en uw betrokkenheid bij het dorp.
AvO

9,10,11 mei Kermis in Wehe bij de jeugdsoos
10 mei
Vrijmarkt 10.00 tot 14.00 uur jeugdsoos
10 mei
Playbackshow voor jong en oud. staanplaats gratis jeugdsoos
11 mei
Brunch in de feesttent vanaf 12.30 uur kosten € 2.50 p.p. jeugdsoos
Opgave voor 15 april vrijmarkt, brunch en playbackshow
Opgeven via mail: kermiswehe2014@live.nl of 0595571950
31 mei
Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
14 juni
Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
9 augustus Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
(ONDER VOORBEHOUD IVM VAKANTIEPERIODE)

11,12,13 augustus Vakantiespeldagen
Iedere donderdag 50+ soos in de Hoornstertil 14.00 – 17.00 uur
Iedere dinsdag vissen in de gemeente wateren DE MARNE
vertrek 13.00 uur inleg €3,50

Jaarvergadering
Zoals u eerder in de dorpsagenda kon lezen, heeft op 5 April jl. de jaarvergadering
plaatsgevonden. De opkomst was groot, misschien mede omdat er gediscussieerd
kon worden over een nieuwe dorpsvisie. De bedoeling is dat er onder toeziend oog
van de dorpsvereniging, werkgroepen gevormd kunnen worden. Deze werkgroepen
kunnen een zelf gekozen doel gaan uitwerken. Het grote doel moet zijn dat het een
plan is dat verbetering geeft voor het dorp en zijn inwoners. Naast de overkoepelende rol die de dorpsvereniging heeft, kan deze ook helpen bij bepaalde kwesties
(bijv. Gemeente zaken)
De volgende plannen werden op deze avond al genoemd:
-Schoolkinderen koppelen aan ouderen om van elkaar iets te leren,
-Samenbrengen van “Wijsters” en “import”,
-Een (groen) groep die het dorp schoon houdt,
-De openbare begraafplaats i.v.m. bevingsschade,
-Wehe-den Hoorn 2016 (Feest i.v.m. 50 jaar jubileum dat Wehe en Hoorn zijn samengevoegd)
- Groengroep.
Het is de bedoeling dat de mensen die plannen hebben geopperd, en willen dat hier
iets mee gebeurd, actie gaan ondernemen. Nieuwe plannen zijn uiteraard altijd
welkom.
Ook de dorpsvereniging is bezig met een plan om achter het gymgebouw e.e.a. te
realiseren.
Het zou geweldig zijn als op de jaarvergadering van 2015 blijkt dat er al plannen
concreet zijn uitgevoerd.
Wij, als dorpsvereniging, zullen u via de dorpsagenda of website zoveel mogelijk op
de hoogte houden van de stand van zaken.
Maak zoveel mogelijk gebruik van de kwaliteiten en talenten van een ieder uit ons
dorp.

