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College van Burgemeester en Wethouders De Friese Meren 

Heremastate 1 

8511 AA JOURE 

 

Joure, 18 november 2015  

Betreft: “Advies Gemeentelijke compensatie vervallen CER 2015” 

 

Geacht College, 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren heeft uw verzoek, een advies uit te brengen 

over de Gemeentelijke compensatie vervallen CER 2015, ontvangen.  

Ter beschikking gestelde informatie 

Aan de Adviesraad is de volgende informatie verstrekt: 

 Concept- Advies aan College van B&W d.d. 26-10-2015 (J. de Jong) 

 Aanvullende brief met overwegingen om te komen tot het advies aan het College 

d.d. 26-10-2015 (J. de Jong) 

 

Op hoofdlijnen vraagt u advies op: 

 Ontwerpbesluit Gemeentelijke compensatie vervallen CER 2015 

 

Gevolgde procedure 

Op 7 oktober jl. heeft een delegatie van de Adviesraad gesproken met de heer J. de Jong van 

de afdeling Samenleving. In dit gesprek is bovengenoemde adviesaanvraag besproken. 

Tijdens regulier overleg op 21 oktober is besloten tot een vervolggesprek met de heer J. de 

Jong. Op 26 oktober jl. heeft dit gesprek plaatsgevonden. Op 26 oktober 2015 is er van de 

heer de Jong een conceptadvies aan het College ontvangen. 

 

 

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
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Overwegingen 

Bij het beoordelen van de adviesaanvraag heeft de Adviesraad een aantal overwegingen, 

randvoorwaarden, de informatieverstrekking door en de argumentenwisseling met de 

behandelende ambtenaar meegenomen. 

 

Besluit 

Op grond van het bovenstaande komt de raad tot het volgende advies:  

De Adviesraad Sociaal Domein gaat akkoord met het voorliggend ontwerpbesluit 

Gemeentelijke compensatie vervallen CER 2015 op voorwaarde dat aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

 De gemeente De Frykse Marren de gemeentelijke compensatie 2015 voor het 

vervallen van de CER niet alleen via digitale kanalen, maar ook via het plaatselijke 

huis aan huis c.q. nieuwsbladen onder de aandacht van de inwoners brengt 

 De gemeente door middel van brochures in instellingen en via 

belangenvertegenwoordigingen zoals VerSus, Humanitas, SVOS, ouderenbonden etc. 

de inwoners attendeert op de mogelijkheid tot het aanvragen van de compensatie.  

 De bij de gemeente bekende betrokkenen al in november 2015 bekend worden 

gemaakt met de mogelijkheid zich te verzekeren via Ziektekostenverzekering AV 

Frieso III en een beroep te doen op de gemeentelijke premiebijdrage voor deze 

verzekering 

 

De Adviesraad verwacht op de hoogte te worden gehouden van:  

 Gemeentelijke informatievoorziening betreffende de compensatie:  

- Een overzicht van de communicatiemiddelen die worden ingezet om de doelgroep 

op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van het aanvragen van deze 

compensatie.  

- De inhoud van de informatie die verstrekt wordt. 

 

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
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Wij ontvangen graag uw reactie. 

 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren, 

 

W. Huisman, voorzitter   J. Bosma, secretaris  
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