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Geachte heer/mevrouw ,
 
Via uw brief van 30 september heeft u ons geadviseerd over de 
aanpassingen van het beleid omtrent de eigen bijdragen Wmo. 
U geeft aan zich grotendeels te kunnen vinden in de voorgestelde 
aanpassingen in het beleid. U maakt hierbij twee inhoudelijke 
opmerkingen.
 
Ten eerste geeft u aan het essentieel te vinden goed te communiceren 
over de collectieve ziektekostenverzekering voor minima; zeker ook over 
het gebruik van de mogelijkheid om de eigen bijdragen vergoed te 
krijgen.
 
In de periode november- december kunnen mensen zorgverzekeringen 
voor het daaropvolgende jaar afsluiten. Deze periode zullen wij uiteraard 
gebruiken om de collectieve ziektekostenverzekering volop onder de 
aandacht te brengen. Wij zullen gedurende het jaar regelmatig en gericht 
communiceren over de mogelijkheden die de verzekering biedt met 
betrekking tot de eigen bijdragen. Wij kunnen daarnaast bijvoorbeeld de 
formulierenbrigade inzetten om onze inwoners te helpen deze 
mogelijkheid te benutten. Wij stellen voor om in samenspraak met u de 
wijze van communiceren verder uit te werken.
 
Ten tweede adviseert u geen eigen bijdragen voor woningaanpassingen 
voor minderjarigen te heffen. Wij begrijpen uw argumentatie om hiervan 
af te zien. Wij nemen uw advies dan ook over om hiervoor een 
uitzondering te maken ten opzichte van de algemene lijn voor 
woningaanpassingen. Hiervoor wordt wel een eigen bijdrage opgelegd. 
De specifieke situatie voor de categorie minderjarigen maakt dat we de 
raad voorstellen deze alsnog uit te sluiten van de eigen bijdragen.
 
Wij danken u voor uw advies. Wij hebben de wijze waarop wij met u over 
dit onderwerp hebben overlegd als prettig ervaren. Deze constructieve 
werkwijze hopen wij in de toekomst te kunnen voortzetten.
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We  vertrouwen erop u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,
 
de secretaris,                                                                   de burgemeester,
 
A. van der Werf-Bramer                                              M.A. Fränzel 
  
 


