Secretariaat:
Mej. G. Veenstraat 21, 8701 CT Bolsw ard
w moplatformswf@gemeenteswf.nl
het netwerk van vier lokale raden en het wmo-platform SWF is
hét officieel en onafhankelijk adviesorgaan van het gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur, te houden
op dinsdag 28 juni 2016, om 09.30 uur in de raadszaal, gemeentehuis IJlst.
Zoals bekend:
 het betreft een openbare vergadering, dus als er mensen in de lokale raden zijn die er ook
eens bij willen zijn: welkom! (even melden bij Rita, ivm koekje&koffie).
 we sturen geen bijlagen mee. Wel verwijzen we naar de website www.wmoplatformswf.nl.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur

concept agenda

1. opening en evt. mededelingen
Korte toelichting.
We hebben, in overleg met wethouder, mw G.M. Akkerman-Wielinga en de gemeentesecretaris
d.d. 23 mei, gekozen voor uitstel van de vergaderdatum vanwege vele belangrijke zaken die “op
de rol” stonden. Meerdere van die zaken hebben ons echter niet tijdig bereikt. Wordt dat alsnog
het geval, dan zenden wij e.e.a. na.
Dat is zéér onbevredigend.
Toch kozen we om deze vergadering doorgang te laten vinden (één uwer moest áfzeggen
vanwege geplande vakantie).
De resterende agenda is informerend en interessant genoeg onzes inziens.
2.

vaststelling verslag 4 april 2016
website: tab > het platform/verslagen 2016
Opgemerkt wordt dat:
--de afgelopen maanden zeer veel werk en tijd van het DB is gaan zitten in “de relatie met het
gemeentebestuur” (zie hieronder)
--op punten zijn die gesprekken hoopvol en zijn ook goede afspraken gemaakt kunnen worden.
Maar de stand van zaken is nog niet zo, dat vanuit een ontspannen positionering van het netwerk
van ons platform, een werkplan 2016 e.v. kan worden opgesteld en aan u voorgelegd.

3. lijst ingekomen / verzonden stukken

website: tab > het platform/verslagen 2016

4. berichten uit de lokale raden, CIG, Littenseradiel, cliëntenraden, seniorenraad, leden
deskundigen: mw Nynke de Vries (jeugd) en Arjen Kuiper (mantelzorgondersteuning:
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zie de desbetreffende brief, d.d. 13 juni jl..

website: tab > adviezen/2016

5. berichten uit het dagelijks bestuur
--instellen werkgroep “zorg-aan-huis SWF”
--gesprekken gemeentebestuur
--mededeling uit de werkgroep pr &c ommunicatie
--monitoring-bijeenkomst
--bezuinigingsdialoog
website: tab > adviezen/2016
--mededelingen van de penningmeester
6. kennismaking met de onafhankelijke cliëntondersteuner
Mw Marijke Baarda en Gerlof Otter hebben zitting gehad in de selectie voor de aan te stellen oco.
Zij geven een korte toelichting op die procedure.
Mw Magrietha Spoelstra, medewerker van Mienskipssoarch, is aangewezen de pilot in te vullen.
Zij is bereid kennis met u te maken.
magriethaspoelstra@mienskipssoarch tel. 06-1780659

PAUZE
7.





presentatie juridisch construkt GT’s per 010117
Dit onderwerp betreft het antwoord op de bij aanvang de uitvoering van het wmo-werk door de
gemeente gemaakte afspraak: regel de positionering en rechtspositie van de medewerkers
gebiedsteam per 01 januari 2017.
Immers de GT’s zijn samengesteld uit medewerkers van de gemeente (veelal vanuit de “oude”
sociale dienst) en medewerkers van externe instellingen (o.a. MEE). Afgesproken is dat twee jaar
gewerkt zou worden op basis van in feite de oude gezagsverhoudingen (met afspraken over het
werken in het gebiedsteam) in een nieuw jasje en op basis van de oude rechtsposities.
Na twee jaar zou sprake moeten zijn van een meer definitieve regeling: het juridisch construkt
genoemd.
Wij vernamen op 23 mei dat hierover een advies binnen moet zijn voor de zomer.
Daarop verzetten wij uw vergaderdatum.
Maar wij ontvangen (naar nu blijkt) de stukken pas één week voor uw vergadering.
Die termijn is geen haalbare kaart voor de voorbereiding van een pre-advies aan uw raad.
Wij verzoeken u in te stemmen met:
een ambtelijke presentatie ín uw vergadering over de uitkomsten van een B&W voorgenomenbesluit van vorige week over deze zaak
het db te machtigen e.e.a. hierover op papier te zetten als voorlopige reactie
die reactie in uw vergadering van 5 september nader aan de orde te stellen.

8. rondvraag en sluiting
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