WMO-Platform adviesraad voor de

Secretariaat:
Mej. G. Veenstraat 21, 8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@gemeenteswf.nl

het netwerk van vier lokale raden en het wmo-platform SWF is
hét officieel en onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

concept verslag AB-vergadering wmo-platform SWF: di. 28 juni 2016, 09.30 te IJlst
aanwezig:
voorzitter
secretaris
penningmeester
communicatie/pr
lokale raad Bolsward e.o.
lokale raad Sneek
lokale raad IJsselmeerkust
lokale raad Drylts doarpen rûnom
wmo adviesraad Littenseradiel
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid
cliëntenraad Antonius Zorggroep
cliëntenraad Patyna
jeugd
mantelzorg
ouderenbonden
cliëntenraad WWB (vaste gast)
gemeente SWF
gasten
afwezig

EG Gaarlandt
mw R. Hogendoorn
mw S. Hofman-Rookmaker
W. de Haan
mw M. Baarda, mw M. Pieters
mw. F. Bijl
mw W. Zeldenrust
G. Otter
S. Nieuwenhuis, mw A. Rameau
J. Dijkstra, D. Tearney
mw T. van den Broek
H. van den Broek
mw N. de Vries
A. Kuiper
A. Hagedorn
mw L. Westerink
K. Bosma (contactambtenaar)
mw J. Bakker en T. Terpstra
mw M. Spoelstra (onafhankelijke
cliëntenondersteuner, Mienskipsoarch)
L. Slippens en S.Y. Jansen

1. opening en evt. mededelingen
--de voorzitter heet Magrietha Spoelstra welkom. Zij is de nieuwe oco (onafhankelijke
cliëntenondersteuner). Hier komen we bij agendapunt 6 op terug.
--in overleg met wethouder, mw G.M. Akkerman-Wielinga en de gemeentesecretaris d.d. 23 mei,
hebben we gekozen voor uitstel van deze vergadering van 6 juni naar 28 juni. Dit vanwege vele
belangrijke zaken die “op de rol” stonden. Meerdere van die zaken hebben ons echter niet tijdig
bereikt. Toch kozen we om deze vergadering doorgang te laten vinden (twee leden moesten
áfzeggen vanwege geplande vakantie).
2. vaststelling verslag 4 april
website: tab > het platform/verslagen 2016
Opgemerkt wordt dat:
--een gedegen uitwerking van een “werkplan 2016-2018” nog niet heeft plaats gevonden, deze lag
stil omdat het db in gesprek was met het gemeentebestuur
--onder dankzegging aan de secretaris wordt het verslag vastgesteld.
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3. lijst ingekomen / verzonden stukken
website: tab > het platform/verslagen 2016
Door mw Hogendoorn en W. de Haan opgesteld. Geen opmerkingen.
4. berichten uit de lokale raden, CIG, Littenseradiel, cliëntenraden, seniorenraad, leden
deskundigen: mw Nynke de Vries (jeugd), Sybren Jansen (wonen), Arjen Kuiper
(mantelzorgondersteuning).
De voorzitter zegt dit agendapunt maar vooraf te laten gaan aan de kennismaking met de oco mw
Magrietha Spoelstra. Zo kan zij eerst nog eens horen wat er allemaal leeft bij onze “georganiseerde
vraagzijde”. Het platform kent vertegenwoordigers van de lokale raden, en deskundigen. Daarmee
heeft het platform ‘ogen en oren’ tot in de haarvaten van de gemeente van ‘Arum tot Starum’.
CIG:
 J. Dijkstra
--een zeer geslaagde uitreiking van het CIG award heeft plaatsgevonden. Dit jaar zijn de awards
ook buiten Sneek uitgereikt om meer bekendheid te verwerven in de gehele gemeente SWF
(IJlst, Koudum, Scharnegoutum, Oppenhuizen, Bolsward, Goënga, Stavoren vielen in de prijzen)
Offingawier en Ysbrechtum. Aan de uitreiking is ook aandacht besteed in de lokale pers.
--GPK (gehandicaptenparkeerkaart): na problemen toch heel goed afgelopen, het advies van het
CIG is overgenomen. Het probleem zat in het koppelen van de GPK met het kenteken. Dit bleek
helaas geen fout maar opzet. Men wilde om reden van handhaving die koppeling realiseren.
Volgens de wet is dit echter niet toegestaan, de GPK is persoonsgebonden. Na een gesprek met
de verantwoordelijke ambtenaren is dit teruggedraaid. Jan waardeert dat het initiatief daarvoor
van het db is uitgegaan.
wmo-adviesraad Littenseradiel:
 Sj. Nieuwenhuis
--als lid van de werkgroep GPK is hij blij met de uitkomst. Hij wijst erop dat de nieuwe GPKregeling nog wel goed aan de gebruikers uitgelegd moet worden.
Voorzitter stelt voor daarover een korte brief aan het gemeentebestuur te schrijven: het
algemeen bestuur van ons platform is tevreden over de uitkomst en dringt aan op goede
communicatie tussen de GPK-houders en de gemeente
 mw A. Rameau
--zij maakt samen met mw J. de Ree deel uit van de werkgroep mantelzorgondersteuning van
Littenseradiel. De mantelzorgondersteuning is in Littenseradiel net als in SWF een langdurig
project. Op aandringen van de wmo adviesraad Littenseradiel zit nu er nu eindelijk schot in.
Hoopt in de herfst meer te kunnen vertellen
--mw De Ree nam tevens deel aan selectiegroep voor het aanstellen van de onafhankelijke
cliëntenondersteuning
--het overleg met hun gemeente wordt ervaren als niet constructief en traag. Dit hebben zij
verwoord in het gebruikelijk rûmptepetear met gemeenteraadsleden. Hierna is er een overleg
geweest met wethouder en hoofd beleidsambtenaren. Constateert dat van beide kanten men
genegen is om te kijken of het constructiever kan verlopen. Er is hierover grote herkenning in
van de stukken van het platform SWF
De voorzitter zegt dat het kennelijk “in de lucht zit”. In DFM staat de relatie met het college ook
op scherp
--mw Rameau zegt dat men zich nu richt op de herindeling. Zij hebben contact gezicht met het
hoofd ‘sociaal domein’ in Leeuwarden om te informeren over de voorbereiding hierop.
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lokale raad Bolsward:
 mw M. Baarda
--de lokale raad heeft twee mensen uitgenodigd, Mary Gorren van de gemeente en de
sportcoach. Onderwerp was o.a. de problematiek in Bolsward: jeugd, overlast drug en alcohol.
Voor de vergadering van 11 juli hebben zij Magrietha Spoelstra uitgenodigd.
Cliëntenraad WWB:
 mw L. Westerink
--zij nam in eerste instantie deel aan het sollicitatieteam voor de oco, maar trok zich terug
omdat de wwb vindt te laat in het traject betrokken te zijn en de opgelopen kennisachterstand
niet op zo’n korte termijn ingehaald kon worden
--binnenkort zullen zij hun commentaar op de juridische construct van de GT’s indienen.
--vond de bijeenkomst over het jeugdbeleid erg goed
--de cliëntenraad gaat op 5 juli weer om tafel zitten met Pastiel/Empatec, dit vindt 1x per
kwartaal plaats
--folder van Stichting Leergeld, legt het e.e.a. uit, dit is bestemd voor de minima met kinderen
die naar school gaan. Kunnen o.a. een beroep doen voor zwemmen en contributie
bibliotheek etc..
cliëntenraad Patyna:
 H. van den Broek
--Patyna is bezig met een nulmeting. Het gaat hierbij om de mate van ondersteuning die nodig
is. Landelijke regelgeving daarover is in beweging. In het vroegere Plantein werd daar anders
tegenaan gekeken dan bij Tellens. De cliëntenraad is het nu oneens met de raad van bestuur:
ondersteuning is niet alleen secretariaat en faciliteiten, maar ook training, scholing en oriëntatie
op de totstandkoming van het beleid
--andere actie gaat via het LOC, de positie van de medezeggenschap versterken, er lijkt
vertraging te ontstaan op het ministerie en ze vrezen dat het op de lange baan geschoven
wordt, over de verkiezing heen. Wel een snelle reactie van ministerie, de toezegging is dat in
het voorjaar dit stuk in tweede kamer wordt aangeboden. Houdt het scherp in de gaten.
gemeente SWF:
 Klaas Bosman: geen mededelingen
lokale raad Sneek:
 mw F. Bijl
--zij vervangt vanaf september Ine Gorter bij de werkgroep mantelzorg.
--er heeft een teamoverleg plaats gevonden met noord en zuid
--vond de bijeenkomst over het jeugdbeleid en de bijeenkomst met mw Siegers fantastisch.
cliëntenraad Antonius Zorggroep:
 mw T. van den Broek
Dhr. Thiadens heeft aangekondigd per 01.01’17 te zijn vertrokken. Verder geen nieuws.
lokale raad IJsselmeerkust:
 A. van der Meulen
--een lid van het GT is bij een vergadering op bezoek geweest en op de laatste vergadering een
afgevaardigde van het Stipepunt. Zij hebben moeite met het werven van vrijwilligers.
--mw Hofman en mw Zeldenrust zijn langs scholen geweest in het kader van de enquête
--klachten zijn binnengekomen over de slechte telefonische bereikbaarheid van de
huisartsenpost in Sneek.
Hierover wordt gesproken. Mw van den Broek zal dit meenemen naar haar cliëntenraad. Het
platform zal dit doorgeven aan het college.
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 mw. W. Zeldenrust:
--Wethouder Gea Akkerman is 27 juni in Waldrikhiem op bezoek geweest. Voorzitter lokale raad
en vz platform waren daarbij aanwezig. De wethouder is erop gewezen dat Waldrikhiem bestaat
mede door de ínzet van een grote groep vrijwilligers. Het db van het platform en de lokale raad
IJsselmeerkust heeft het project ondersteunt en dat heeft de vrijwilligers gesterkt. Er wordt nu
een programma van bijna elke dag wat gedraaid. Tot nu toe was er enige subsidiëring vanwege
de gemeente. De vraag is: hoe wordt dit voortgezet en hoe wordt de professionele begeleiding
van de vrijwilligers voor de toekomst geborgd.
Daarnaast is gesproken over de inbedding van dit project in het geheel van voorzieningen.
Jan Hibma (gem. medewerker) en Marcel van der Meulen (regiomanager Patyna) waren
eveneens aanwezig. Gesproken is over een “steunpunt”: de lokale raad IJsselmeerkust,
Stipepunt, Patyna, Waldrikhiem kunnen elkaar versterken en aanvullen. Een gemeentelijke
bijdrage voor zo’n nieuw steunpunt moet er dan wel zijn. Gehoopt wordt op een financiering
van € 18.000,00 door de gemeente.
jeugd:
 mw N. de Vries
--de middag over jeugd en onderwijs op 16 juni ook als zeer positief ervaren.
Geldstromen lopen ingewikkeld. Voorbeeld: logopedie. Voorheen een GGD voorziening, nu
anders georganiseerd, maar de inkoop kan plaats vinden door de school, door de
ziektekostenverzekeraar en de gemeente.
De leerplichthandhaving ligt bij de gemeente, hoe gaat de gemeente hier mee om? Wat doet de
gemeente aan het verzuim?
Indrukwekkend hoe een mevrouw uit Lemmer vertelde over haar gezin en de langjarige
hulpverlening: vóór en na de invoering wmo 2015. Twee opmerkingen:
-ze zorgverlening gaat enerzijds toch ná 2015 wat soepeler (men kijkt makkelijker verder dan de
eigen gemeentegrens); maar anderzijds is er maar weinig verbeterd aan de bureaucratische
rompslomp
-geconstateerd moet worden dat voor drie leden van het gezin “zorg” wordt georganiseerd,
maar dat dat geregel heel erg op de “gezonde” moeder neer komt...maar die krijgt voor al die
sores geen ondersteuning.
Mw Westerink vertelt dat zij zelf mantelzorger is van een autistische zoon, ontvangt van MIX
begeleiding. Zij herkende veel uit het geschetste beeld.
--jeugdhulpaanbieders in 2e lijn ontvangen laat geld, daardoor kunnen zij financieel in de
problemen komen. Maar in onze gemeente zou het wel meevallen.
Voorzitter stelt dat dit een vast antwoord is van een gemeente. Maar in de praktijk schort het
aan het nakomen van het zogenaamde “woonplaatsprincipe”.
--vordering interviews lokale raden van scholen:
Meer en minder succes. Lokale raad Sneek heeft de scholen aangeschreven, twee scholen
reageerden. Mw Hofman heeft met 15 begeleiders van 15 scholen gesproken. Er in totaal 25
info van basisscholen. G. Otter adviseert om bij de presentatie van het uiteindelijke verslag een
persoon uit te nodigen die over het jeugdbeleid het e.e.a. kan uitleggen.
lokale raad Drylts en doarpen rûnom:
 G. Otter
--een geslaagde zorgmarkt in Woudsend met 28 zorgaanbieders, zeer gevarieerd. O.a. pedicure,
breidcafé, lokale raad Drylts en doarpen rûnom, zorgaanbieders etc.
--de laatste bijeenkomst gehouden in het Teatskehûs te Blauwhuis. Dit verzorgingshuis is de spil
van het dorp Blauwhuis qua zorg perfect.
--bij de volgende bijeenkomst wordt buurtzorg uitgenodigd.
mantelzorg:
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 A. Kuiper:
-- de werkgroep mantelzorg SWF merkt ook hoe langzaam het gaat, maar...er gebeurt wel wat.
Er wordt gewerkt aan een wegwijzer voor mantelzorgers
--er is een tekst voor een folder gemaakt. De afronding wordt begin volgend jaar verwacht. De
bedoeling is om de folders persoonlijk aan de mantelzorgers uit te reiken door: -GT, oco, lokale
raden, formele- en informele zorgaanbieders. Mw Rameau wijst erop dat eind dit jaar de dag
van de mantelzorger is, zou mooi zijn als het dan gereed is.
--respijtzorg: Stand-by Friesland, krijgt niet goed beeld hiervan. Van vrijwilligersaantal etc. is
geen inzicht. Op dit moment respijtzorg van Stand-by in met name Sneek en een aantal in
Bolsward. In de rest van de gemeente niet via Stand-By. Hier moeten we nog verder mee aan de
slag. Als GT-medewerkers mantelzorgers gaan stimuleren om o.a. gebruik te maken van
respijtzorg, dan moet die er ook wel zijn.
A. van der Meulen vraagt in hoeverre het Stipepunt zich verhoudt ten opzichte van Stand-By.
Stand-By blijkt onderdeel te zijn van Humanitas en het Stipepunt is van Timpaan Welzijn. Goede
verhouding tussen beiden maar er komen niet veel klanten via de Stipepunten naar Stand-by.
De voorzitter zegt dit verder aan te kaarten bij de “dóórontwikkeling gebiedsgericht werken”.
Alweer een voorbeeld dat die dóórontwikkeling organisatie behoeft.
--mantelzorgwaardering loopt al 1,5 jaar. Gemeente wou aanvankelijk niets uitbetalen, zou het
besteden aan mantelondersteuning en bleef in gebreke. Het bedrag dat hiervoor bestemd was
bleef in 2015 over. Dit jaar wil de gemeente er wél wat aan doen door de vele protesten vanuit
het platform maar óók van de mantelzorgers zélf. Bedoeling was dat beleidsambtenaar Mary
Gorren en de werkgroep samen tot voorstel zouden komen, maar meningsverschil te groot,
wachten nu op voorstel gemeente. Dat is ook niet gelukt. Wel aantal contouren uitgelegd, maar
daar zitten zoveel vaagheden in, wat moeten we hier mee? Mary wou al een positief advies,
maar werkgroep wacht compleet voorstel af dat in september zal komen en dan wordt daar een
advies op geschreven. Ook denkrichtingen niet accoord.
--Werkgroep mantelzorg Littenseradiel, mw Rameau, meldt dat zij hopen in de volgende
vergadering tot concrete voorstellen te kunnen komen, kan niet over voorstellen praten,
moeten eerst uitgewerkt worden. Misschien kunnen de 2 werkgroepen (van het platform en van
Littenseradiel) overleggen, na 22 augustus.
Mw Zeldenrust merkt op dat als het in september wordt gepresenteerd niet voldoende tijd is, de
voorzitter is het hiermee eens.
--mantelzorg en werk: deze combinatie geeft vaak problemen. Er heeft overleg plaats gevonden
met de 2 wethouders. De bedoeling is om dit eerst in de gemeentelijke organisatie op te pakken
als voorbeeld voor bedrijven in de gemeente. We zijn nu anderhalf jaar verder en hebben een
soort enquête ontvangen. Daar schort nog wel het één en ander aan, Arjen Kuiper en de
voorzitter zullen as. donderdag met een medewerker HRM/pz praten over dát voorstel.
--jonge mantelzorgers: hebben gesprek gehad met de betreffende organisatie in Friesland:
Fawaka. Timpaan Welzijn gaat dat oppakken voor onze gemeente met zo nodig ondersteuning
door Fawaka.
--vorige week motie aangenomen in 2e kamer, staatssecretaris Van Rijn moet in gesprek gaan met
jonge mantelzorgers. Jongeren niet meer verplichten bij de indicatie te betrekken. Weet niet
hoe dat nu gebeurt in onze gemeente.
Voorzitter stelt voor om dit bij gemeente aan te kaarten. Arjen Kuiper zal gegevens mailen.

Seniorenplatform SWF:
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 A. Hagedorn:
geen nieuws wegens vakantie. Wel een persoonlijk punt. Hij heeft een gesprek gehad i.v.m.
wijkvisie met een GT medewerker. Zorginstellingen die dagbesteding aanbieden hebben
problemen met de betaalbaarheid van het vervoer. Daardoor kunnen cliënten niet altijd meer
deelnemen aan dagbesteding.
Voorzitter merkt op dat dit in DFM ook een groot probleem.
Mw Rameau heeft in Drachten dezelfde geluiden gehoord. Zij suggereert dat misschien een
verbintenis van alle wmo raden in Fryslân mogelijk.
Voorzitter wijst op de verschillende bestuurs- en vrijwilligersculturen. Eerst maar eens hier de
zaak op orde krijgen.

5. berichten uit het dagelijks bestuur
 instellen werkgroep “zorg-aan-huis SWF”:
Voorzitter: er is reden tot vreugde. Aan één van onze voorstellen aan de informateur bij brief in
maart 2014 hebben wij voorgesteld om wonen en zorg in één portefeuille onder te brengen. Nu
hebben we zo’n portefeuille wisseling: wonen en zorg in één hand. Op 23 mei is door het db in
overleg met wethouder Akkerman en de gemeentesecretaris voorgesteld een werkgroep in te
richten die het gemeentebestuur een ongevraagd advies levert. Het college heeft gereageerd
een dergelijk advies “neiskirrich” te vinden en een werkgroep te willen faciliteren.
De werkgroep staat onder leiding van de heer Arend Schenkel, voorheen directeur Tellens, als
leden zijn beschikbaar: mw Baarda (thuiszorg) en de heren Jansen(wonen) en Otter(pilot langerthuis-wonen: doarpen rûnom), tevens de heren Harrie Dijkstra (dir. Hof en Hiem), J.P. Verdenius
(huisarts) en L. Hogenhout (o.a. lid zorg-werkgroep bezuinigingsdialoog). Gaarlandt zal als
secretaris fungeren.
A. Hagedorn vraagt of d cliëntenraden niet vertegenwoordigd moeten zijn. Voorzitter antwoordt
dat het de bedoeling van de heer Schenkel is een werkgroep de centrale “denktank” te laten
zijn, en dat vz/secr. consultaties houden: -ambtenaren, -instellingen, -cliëntenraden –
aanbieders. De resultaten worden dan aan de werkgroep dóórvertaald; die werkwijze moet tot
een eindrapportage leiden.
 gesprekken gemeentebestuur
Mw Hofman kijkt terug op de gesprekken met gemeentebestuur. Dieptepunt geschetst, terug
geredeneerd naar wat vrolijks. Wethouder Akkerman tot 2 of 3 keer de opmerking horen maken
over “een door de gemeente betaalde adviesraad” dat gaf geen goed gevoel. Het opschorten
van de adviezen heeft tot resultaat gehad dat er toch weer naar ons geluisterd wordt.
Zij heeft de indruk dat gemeentesecretaris een positieve invloed heeft gehad. Hij is nieuw, en
neutraal. Vanuit het ambtelijke het apparaat komen er verslagen en afspraken binnen evenals
antwoorden op brieven die bleven liggen.
Morgen gaat het DB praten over de relatienota. Daar heeft het AB (én het college)
overwegingen voor goede werkafspraken over ontvangen.
We komen er zo wel uit met elkaar en misschien was het ook wel nuttig om eens zo’n gebaar te
maken.
Verzoek als penningmeester zijnde: graag denken aan de declaraties van dit kwartaal.
 mededeling uit de werkgroep pr &c communicatie
W. de Haan:
-- is naar een bijeenkomst geweest van de VN panels, i.v.m. de rechten voor mensen met een
beperking. Er is een VN verdrag hierover in het verlengde van de rechten van de mens. In
Nederland worden VN panels opgericht. Tijdens die bijeenkomst is hem gebleken dat onze
structuur een aanmerkelijke voorsprong heeft op die van deze VN panels. Hier in Fryslân zijn er
een stuks of 2 á 3.
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--reden t meer om onze structuur vast te houden; mede daarom hebben we een intern
communicatieplan opgesteld die in de eerstvolgende vergadering van de werkgroep aan de orde
komt
-- inmiddels is onze website uitgebreid met een zoekfunktie
-- na de vakantie komt de uitleg over het Intranet. Er zitten 2 functies in: een schrijf- en een
leesfunctie voor secretarissen van de lokale raad en werkgroepen. De leesfunctie is voor alle
leden van de lokale raden en werkgroepen.
--we gaan bezig met ontwerpen nieuwsbrief, om te beginnen 1 maal per kwartaal, hebben daar
een redacteur voor: Egbert van Es. Feitelijke publicatie kost geld. DB moet daar nog over
beslissen
 monitoring-bijeenkomst
--de bijeenkomst is door de vele (platform&ambtenaren+wethouder) als inspirerend ervaren.
De vraag is nu: wat gebeurt er verder mee?
 bezuinigingsdialoog:
--ging over de zorg. Allerlei voorstellen. Het blijkt dat de gemeenteraad zéér open staat voor
“ideeën uit de bevolking”. Deze dialoog is een leuk experiment geweest, maar over niet veel
meer, naar de mening van de voorzitter. ’t Heft in ieder geval opgeleverd dat het sociaal domein
toch maar weer eens nadrukkelijk als discussieonderwerp centraal heeft gestaan.
Het DB heeft dat ook nog eens bij het college willen benadrukken. Ook als áfronding van het
“opschorten adviesfunctie” werd vanochtend een boek over de “zorgbeleving vanuit de
vraagzijde” aan het college aangeboden. Dat is op prijs gesteld.
Het dagelijks bestuur deelt, als blijkt van waardering voor de inzet van het algemeen bestuur,
aan de aanwezigen het boek van Hendrik Groen uit.
6.- kennismaking met de onafhankelijke cliëntondersteuner (oco)
Magrietha Spoelstra, medewerker van Mienskipssoarch, is aangewezen de pilot in te vullen.
Zij is bereid kennis met u te maken. Te bereiken via:
magriethaspoelstra@mienskipssoarch of tel. 06-17806059
G. Otter en mw M. Baarda waren lid van de sollicitatie commissie. Zij doen verslag van de
voorgeschiedenis van de oco en de selectieprocedure. Er waren 4 geïnteresseerden, het werd
uiteindelijk Mienskipsoarch. Er is een communicatieplan opgesteld door Mary Gorren en zijn
bezig met een folder.
Mw Spoelstra stelt zich voor en begint met het uitleggen van het ontstaan van Mienskipssoarch
Boarnsterhim. Voornaamste boodschap: luister naar mensen en zoek samen met betrokkenen
naar simpele oplossing voor ervaren problemen. Zij zal graag ingaan op uitnodigingen van lokale
raden.
Mw Hofman wijst erop dat ons platform tamelijk uniek is op dit gebied omdat dat wij dit voor
elkaar hebben gekregen. Hr Dijkstra beeft zich plaatselijk opgeworpen als ondersteuner, en wijst
erop dat met name onmondige cliënten ondersteuning nodig hebben.
Mw Spoelstra: ik heb een jaar voor de pilot, daar is nu al een maand van voorbij. Daarom
zijn er flyers nodig, er komt ook een stuk in de krant. Verzoek aan het platform en
achterban: geeft het door, mond op mond reclame.
Mw Zeldenrust vindt dat een foto op de flyer een positief effect heeft.
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Hr Kuiper wil graag weten wat er gebeurt als de oco bijvoorbeeld ziek is. Hr Otter kan hem
gerust stellen, er is al een vervanger en ook daar is al mee gesproken. Hr Kuiper wijst erop dat
de gemeente de verplichting heeft om een vervanger aan te bieden als de cliënt van geen
bijstand van de oco wil. Er zijn juridische onduidelijkheden welke keuze de burgers kunnen
maken.
Voorzitter meent dat er een scala van “vormen van oco” zijn. Zie ook de Anbo-activiteiten op dat
gebied en het juni-krantje van Movisie waar de voorzitter van de VNG-commissie stelt: Huizen
doet het goed door koppeling van MEE en vrijwillige ondersteuners.
Wij hebben in SWF deze vorm van oco voor mekaar gekregen. Laten we tevreden zijn met dat
resultaat tot nu toe...allemaal theorie. Het gaat er nu om de praktijk van mw Spoelstra zo goed
mogelijk te laten verlopen. Er is een begeleidingscommissie waarin ons platform en gemeente
over die praktijk zullen praten. Al met al zeer onafhankelijk en dat is voor ons acceptabel.
Op de vraag van de heer van der Meulen of de GT’s al op de hoogte is kan bevestigend worden
geantwoord. Mevrouw Spoelstra is al bij twee langs geweest, volgende week volgen nog twee.
Het streven is om samen te werken.
Geconstateerd wordt: afspraken maken over het vermelden op onze website, en op de maillijst
van de secretaris.
 gesprek met de raad van Littenseradiel
Mw Hofman doet verslag van het gesprek dat zij en de voorzitter hadden met de raad/7
raadsleden van Littenseradiel. Daarvoor worden wij eens per jaar uitgenodigd. Van onze kant
vonden wij dat een prettig en informerend gesprek. Zo is het ook die raad ervaren. Men
realiseert zich dat er volgend jaar sprake is van herindeling. In dat kader hebben we ook
gesproken over een eventuele “verkiezingsmanifestatie” (zie ook brief aan Cie B&M).
 Anke Siegers: vervolg
Na deze vergadering gaat het db met de voorzitters van de lokale raden en de cliëntenraad
WWB samen met medewerkers van de gemeente in gesprek over de inhoud van “dagdeel voor
de georganiseerde vraagzijde” met mw Siegers. Na de succesvolle presentatie in het Atrium, zal
mw Siegers trainingen houden met ambtenaren, GT en bestuur. Wij hebben gezegd: dan ook
voor de georganiseerde vraagzijde”. Waarschijnlijk op 7 september in de middag.
Er wordt een klein kwartiertje pauze gehouden met een versnapering.
7.

presentatie juridisch construct GT’s per 01.01’17
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 construct
genoemd.
Over de gevolgde en te volgen procedure wordt door meerdere leden van het platform diepe
onvrede geuit. Één zomermaand voor de inspraak is niet correct.
Het DB wordt gemachtigd een advies op te stellen en als concept advies aan het college te
zenden. Indien in komende bijeenkomsten van lokale raden opmerkingen over het betreffende
stuk worden gemaakt, dan zullen die worden verwerkt. Dat geldt tevens voor de leden van het
platform.

8.
8

Er zijn geen rondvraagpunten.
Afsluiting om klokke 12.00 uur.

