Ontvangen en verzonden vanaf 4 april 2016, laatste ab vergadering
Inkomend

van

160405
vz
verslag bezuinigingsdialoog
160408
gem.SWF:BJ
besluit GPK en beleidsregels
160408
gem.SWF: Coby Zondag, uitnodiging voor 19 april gebiedsgericht werken
160412
gem.SWF:KB
wethoudersoverleg <> 21 april vervalt
160413
gem.SWF:KB
verslag 3 febr doorontwikkeling GT’s <> platform
160413
Th.zorg ZWF
uitnodiging gesprek met hr Van Asselt
160415
gem.SWF: JH
uitnodiging voor 19 april: GPK
160418
AK aan NdV
stukje LC, en vraag hoe het zit met jeugdzorg in SWF
160420
gem.SWF:coll
antwoord nachttaxi onze brief van 1 februari
160426
gem.SWF:KB
verslag overleg op 11 april met 3 leden db
160426
gem.SWF:KB
uitnodiging vervoer 10 mei
160426
gem.SWF:KB
uitnodiging beschermd wonen 24 mei
160428
WMO koepel
uitnodiging ALV 18 mei
160502
Drylts:GO
verslag zorgmarkt in Woudsend
150502
Bolsward:MB
casus wmo vervoer, taxi naar zorgboerderij
160503
Bolsward:MB
verslag gesprek Clientenraad van Aylvastate, Witmarsum op 12.04’16b
160503
gem.SWF:BJ
reactie op ons schrijven van 25.08’18 inz. jeugd
160503
WdH
uitn.19 mei VN panel
160503
vz
witboek sociaal domein
160503/160509 gemSWF:MG <> AK en EG corresp over financiële tegenmoetkoming mantelzorgers
160509
zorgbelang
16 juni: passend onderwijs en jeugdzorg uitnodiging
160509
Sneek:ML/WdH corresp/vraag over normbedrag kwijtschelding
160509
AK EG
corresp over financiële tegemoetkoming mantelzorgers, vervolg
160510
vz
verslag over bijeenkomst vervoer
160511
gem.SWF:KB
uitnodiging voor ouderenbeurs in Sneek, 20 en 21 mei
160512
gem.SWF:KB
adviesverzoek witboek/bezuinigingsdialoog
160513
gem.SWF:JB
innovatieplan zorg, 25 mei
160514
Rekenkamer
antwoord op ons schrijven van 8 mei
160518
gem.SWF:PK
afspraak beschermd wonen 30 mei + 23 mei bevestiging
160519
AK
vraag over uitspraak rechter en gevolgen voor hh 1 va 1 jan 2015
160520
gem.SWFantw. op ons schrijven van 24 jan inz. Patyna
160530
Zorgbelang
uitnodiging voor 16 juni: jeugd etc.
160526
gem..SWF:MG besluit oco
160530
gem.SWF/MG contouren mantelzorgondersteuning
160531
Zorgbelang/SvdB uitnodiging voor 16 juni: passend onderwijs en jeugdzorg
160531
lok.Bolsward:MB vraag over voorstel abt Zorgbelang: antwoord, gezamenlijk en op agenda
160602
gemSWF/KB
inz juridische contruct gt’s: verzoek advies
160603
Mantelzorg/AK raden moeten wmoverordeningen onder de loep nemen
160606
gem.SWF-KB
reactie WWB op bezuinigingsdialoog
160606
gem.SWF/KB
jaarverslag bezwaarschriften 2015
160607
CIG/JdG
reactie op ons concept advies witboek bezuinigingsdialoog
160607
GO (werkg.comm), tekst inz. mantelzorg, Arjen Kuiper
160607
Litt: SN
info gpk
160610
gem.SWF/MG 15 juni gaat oco aan de slag
160313
mw I Gaspers, sociaal domein Fryslan: reactienota + uitgangspunten inkoop opvang, besch. wonen etc.

uitgaand
160404
160409
160412

aan:
college van B&W/hogwol
mwAttema-mwV.Laar
collb&w schrijven GPK

opschorting advisering
inzake besluit college op nachttaxi
koppeling kenteken met GPK

160415
160422
160426
160505
160508
160509
160519
160520
160606
160606
160608
160615
160615

gem.SWF Hans H.

openbare reactie vh WMO-Platform SWF op de toegezonden
‘woonvisie 2016-2021, ambtelijke ruwe versie
griffier
aanmelden inspreken 28 april door vz
wethouder G. Akkerman congres woningcorporatie, 6 juni
cie BM/wethouder Durk Stoker reactie op uitvoering wijkaanpak
rekenkamer
verzoek om financieel onderzoek wmo (antw. op 14 mei ontv.)
coll B&W/platform
procedure advies bezuinigingsdialoog
gem.SWF:KB
(db/AK) 2 vragen: overschot 2015 gem en HH (mantelzorg AK)
lc/db
stuk over GOW beurs aan LC met verzoek te plaatsen
platform
uitnodiging voor 14 juni
coll.B&W/platform
concept gevraagd advies witboeken, bezuinigingsdialoog
werkgroep Mantelz+MG
concept reactie op mantelzorg besproken “contouren”
mw D. Bouma
bedankbrief inz. bijeenkomst 14 juni: stop met plannen maken voor
anderen
wethouder Akkerman
1e reactie contouren mantelzorgondersteuning

