Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 6 november 2017, 09:30 uur te IJlst
Aanwezig

voorzitter Arend Schenkel
notulist Gerlof Otter (lokale raad Drylts doarpen rûnom)
db Loek Hogenhout
lokale raad IJsselmeerkust mw Winkie Zeldenrust , Piet van der Meer
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Pieters

lokale raad Sneek Leo Slippens
wmo adviesraad Littenseradiel S. Nieuwenhuis, Jetty de Ree
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid, Dave Tearney
ouderenbonden Sybren Y. Jansen , Arnold Hagedorn
mantelzorg Arjen Kuiper

Jeugd Nynke de Vries
gast WWB Eric van der Veer
Afwezig met kennisgeving

Lenie Westerink
André van der Meulen
cliëntenraad Patyna Hans van den Broek
cliëntenraad Antonius Zorggroep Toos van den Broek
contact ambtenaar Klaas Bosman
1. Opening door Arend Schenkel
Mededeling: André van der Meulen heeft een wervel gebroken en ligt nu in Bloemkamp. We wensen
hem sterkte

2. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 11 september
Er is wel een enquête geweest in het dorp Bakhuizen. Maar in de andere dorpen steden van de
IJsselmeerkust wordt de enquête niet gehouden.
De Antonius groep is al een tijdje geen Sint meer.
De GGZ cliëntenraad is niet vertegenwoordigd omdat het voor hen moeilijk is een vertegenwoordiger
aan te stellen. Is ook een provinciale groep.
Verslag is verder akkoord.

3. Organisatie WMO Platform
Toelichting Leo: de stukken spreken voor zich zelf.
Arjen: Voorstel van Sneek was om de beleidsnotitie verder uit te werken. Niet alleen de organisatie,
maar ook andere zaken.
Voorstel: Nu meteen de naam Adviesraad Sociaal Domein. Reactie Arend: dit kan nu niet omdat
andere betrokken organisaties dit niet willen.
Voorstel 2: Logo moet aangepast worden (minder gemeentelijk) Reactie Arend: Akkoord
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Voorstel 3: de werkgroepen zijn handig om signalen om te zetten in adviezen naar de gemeente. Maar
het vergaren van signalen was nu juist de taak van de lokale raden: de oren en ogen van het
betreffende gebied. Dit is nu niet verder uitgewerkt. Komt dit nog?
Leo: de werkgroep had niet de intentie om het gehele beleid te bevatten. Alleen het onderdeel
organisatie is aanbod geweest. Wel is het zo dat je voeding met de hele bevolking moet hebben en dit
is niet eenvoudig.
Nynke: de inhoud is belangrijker dan de vorm. Ik heb daar wel ideeën over.
Reactie Arend: De leden van d e adviesraad moeten niet alleen kennis hebben van bepaalde zaken,
maar deelnemen in de samenleving en daarmee voeling hebben.
Nynke: de vorm van de organisatie kan veranderen als je op een ander manier naar de inhoud kijkt.
Toos (via Winkie) Het AB is te klein en de lokale raden moeten breder worden vertegenwoordigd.
Jetty: Eens met het standpunt van Toos. Goede afspraken maken als er gemeentelijke ondersteuning
komt.
Arnold: Eén vertegenwoordiger per lokale raad is minimaal. In Bolsward heeft de lokale raad een keer
per week een spreekuur in de bibliotheek.
Arend: We waarderen de activiteiten van de lokale raden. Een kleiner AB is effectiever: sneller
vergaderen en een hogere frequentie van vergaderen.
Leo: De commissies zijn samengesteld uit mensen die deskundig zijn, die de voeten in de samenleving
hebben. Bij voorkeur met leden van de lokale raden.
Piet: waarom een klein AB? In de meeste gemeenten is het meestal 10 AB eden en 4 DB leden
Arjen: Ik heb een andere idee over hoe men in het veld staat: de leden van de lokale raden staan in een
breder veld dan de leden van een commissie. Een commissie is minder breed dan een lokale raad.
Leo: We sluiten met dit voorstel niet aan bij de gemeentelijke structuur omdat dit handig is voor de
gemeente. We doen dit omdat het handig is voor de raad zelf.
Een andere vraag die blijft: hoe effectief zijn de lokale raden.
Loek: De gemeente is druk bezig met beleid en uitvoering. Vergelijk het met een grote graafmachine
die druk aan het werk is. Het controleren en adviseren van de werkzaamheden van deze machine
vraagt energie, kennis, slagvaardigheid en snelheid. De beste organisatievorm om dit te doen is de
commissiestructuur, die de spiegel vormt van de gemeentelijke organisatie..
Ten aanzien van de lokale raden: uiteraard moeten we geen oude schoenen weggooien voordat er
nieuwe klaarstaan. Daarom stelt het DB dat evaluatie van de lokale raden op zijn plaats is op het
moment dat de nieuwe organisatiestructuur, incl. de commissies, up and running is.
Tot slot: we hebben haast. De graafmachine graaft door. We moeten ons als organisatie concentreren
op de inhoud!
Marijke: Heeft het DB wel respect voor het werk van de AB Leden?
Dave: Het CIG wil haar eigen positie behouden. Niet alleen in een werkgroep maar met een eigen
budget, taken en reglement.
Arjen: Werk van de commissie sis nodig. Zij hebben voeding nodig uit de samenleving. Signalen
opvangen kan met behulp van lokale raden, maar kan ook op een andere wijze.
Loek: We willen die kant op. Het gaat om de inhoud. De commissies krijgen een opdracht. In die
opdracht staat dat de commissie moet aangeven hoe er voeding met de samenleving is. Te denken valt
aan burgerpanels, netwerken.
Arend: Het werk van de CIG is belangrijk. Het is een gemeentelijke taak. Wij vinden dat het werk van
het CIG een belangrijk onderdeel is van de adviesraad.
Nynke: Verschil van taakopvatting: Zelf wil ik uitgaan van de ideeën van de burgers: b.v. de actie van
Winkie rond de kosten van treinkaartjes voor scholieren. Is het niet beter om 10 goede initiatieven van
de burgers te ondersteunen?
Daarnaast op een andere manier de advisering regelen: minder vergaderen.
Loek: begrip voor de opvatting van Nynke. We moeten prioriteiten stellen. We kunnen niet alles
volgen. Tegelijkertijd heeft de Adviesraad de taak om het integrale beleid van de gemeente te
controleren en over dit beleid (proactief) te adviseren. Het zelf bepalen van de prioriteiten kan dus
maar tot op zekere hoogte.
Reactie Loek op Marijke.. Respect is geen issue. Uiteraard verdienen alle betrokken in AB en de
lokale raden alle respect voor hun inspanningen. Maar het gaat er ook om dat we als organisatie verder
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komen. Een besluit van het AB in vergadering 1 moet in vergadering 2 niet opnieuw een discussiepunt
zijn, maar een startpunt voor verder beraad
Arend: We gaan verder als één adviesraad WMO /Jeugd.
Het DB zal zo snel mogelijk de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur, incl. de commissies,
verder uitwerken.

4. Lopende zaken
Verordeningen WMO-Jeugd: De verordeningen zijn aangepast aan wettelijke eisen. Op deze
verordeningen hebben we gereageerd. Het advies is meegestuurd als bijlage.
Eén advies was de VOG verklaring verplicht stellen.
Bij deze verordeningen horen nadere regels die zaken uitwerken die in de verordening zijn genoemd.
Samen hebben Winkie, Arjen, Arend en Gerlof input geleverd op een concept van de nadere regels.
Dit is een moment waarop de maximale ruimte aanwezig is voor invloed. We kwamen in deze regels
tegen dat een aanvrager altijd een schriftelijke bevestiging moet krijgen van de afspraak. Dit moet
blijven staan. Ook de eigen bijdrage kwam aan de orde: de aanvrager moet beter worden geholpen om
inzicht te krijgen in de eigen bijdrage. Overigens komt er vermoedelijk een vaste eigen bijdrage voor
de WMO: punt in de regeringsverklaring.
De samenwerking met de ambtenaren verloopt goed.
Starttarief WMO: Dit onderwerp is afkomstig van de besparingsdialoog van de gemeente. Het voorstel
van het college was om 1€ per rit te gaan vragen. Wij hebben geadviseerd om dit niet te doen. Het
college neemt dit standpunt over.
Dit was wel de aanleiding om aan de gemeente te vragen naar het totale financiële plaatje voor de
komende jaren. In het overleg met de wethouder is dit besproken. De informatie is toegestuurd.
Innovatief: resultaat gericht werken: Tijdens de eerste sessie van de projectgroep Innovatie bleek dat
SWF en FM in principe gekozen hebben voor een nieuwe werkwijze, gebaseerd op resultaatgericht
werken.
Beslis fase:
Ont-nov
Creatieve fase: Nov-jan
Toetsingsfase: Febr-mrt
Inregelen:
Apr-dec
Implementatie: Jan 2018
Resultaat gericht staat tegenover productgericht: Bij resultaat leg je vast: een schoon huis (samen met
de cliënt). Bij product leg je vast 2 uur huishoudelijke hulp. (Ook in overleg met de Cliënt).
Wordt de positie van de cliënt hierdoor slechter? Hoe controleer je of een huis schoon is?
En fundamentele discussie.
Bij de provinciale jeugdzorg wordt per 2018 al gewerkt met resultaatgericht werken: via de
cliëntprofielen.
En zijn er nog wel voldoende aanbieders?
Aanbesteding hulpmiddelen WMO: Jetty en Gerlof zijn hierbij betrokken. De gekozen methode gaat
ervanuit dat de deskundigheid ligt bij de aanbieder. Er wordt niet meer in detail door de
gebiedsmedewerker een hulpmiddel voorgeschreven.
We zitten in deze aanbesteding omdat men ook de cliëntenraden inspraak wil geven.
Dat is wel een verantwoordelijkheid. Arjen ziet dit als nadeel: je begeeft je op een hellend vlak als je
mee werkt.
Echter we zijn verantwoordelijk voor onze eigen inbreng en niet die van de anderen.
Dave: het is een ingewikkeld materie. Loek: moeten we dit soort dingen wel doen?
Voorstel: Jetty en Gerlof maken een korte reportage over dit traject.
Beschermd wonen: Winkie en Arend hebben hierover met de gemeente een aantal gesprekken gevoerd
aan de hand van de notitie beschermd wonen. Die notitie gaat uit van meer zelfstandig wonen. Dit kan
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volgens ons niet. Het gaat onder andere over uitbehandelde cliënten van de GGZ. Deze groep blijft: er
zijn altijd uitbehandelde cliënten van de GGZ.
Dit speelt in Sneek en in Workum: waar vinden we woningen? Het heeft ook alles te maken met
verwarde personen. Volgens wethouder Stoker zijn er veel meldingen over verwarde personen.
De gemeente moet in gesprek gaan met de aanbieders b.v. Patyna.
Wordt vervolgd.
Winkie wijst nog op een rapport: “Zicht op uitstroom”
Himmelsjek: Er is op een aantal punten oneigenlijk gebruik geconstateerd. Dit moeten we niet willen.
Daarom wordt de reguliere Himmelsjek per 1 april gestopt en komt er een nieuwe vorm voor
mantelzorgers. Wij willen dat dit niet alleen voor overbelaste mantelzorgers geld. Want dan ben je
eigenlijk al te laat.
Dit hebben we in onze reactie laten weten.
Rekenkamer rapport: Het college heeft een aantal voorstellen gedaan aan de raad aan de hand van het
rekenkamer rapport. De gemeente doet het zo slecht nog niet. We willen betrokken worden bij de
inrichting van de maatregelen.
Nieuwe stichting Collectief welzijn: De relatei met Timpaan en de stichting ouderen werk Bolsward is
gestopt. De gemeente heeft gekozen voor een nieuwe stichting. Onze zorg is dat de vrijwilligers die
door Timpaan werden begeleid niet in de kou komen te staan. (In het overleg met de wethouders bleek
dat zij die zorg delen).. Er zijn brieven de deur uit om de vrijwilligers ui te nodigen voor een overleg.

5. Rondvraag: Lokale raden, CIG en Cliëntenraden

Leo (Sneek): Geen opmerkelijke zaken. In gesprek geweest over hoe verder met de lokale
raad. De nieuwe vorm is uitgebreid toegelicht. De lokale raad houdt de vinger aan de pols.
Siebren (ouderenbonden) :In verwarring hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien. De
vergaderfrequentie wordt hoog: moet ik dat nog meemaken? Is het overigens wel eens met de
richting die het WMO platform inslaat. De ouderenbonden maken een fusie proces door. Er
zullen minder organisaties zijn.
Erik (Cliëntenraad WWB): De achterban bijeenkomsten zijn gehouden. OP deze
bijeenkomsten waren ook vragen rond de WMO. Jammer dat er geen vertegenwoordigers van
het WMO platform waren.
De Cliëntenraad wil zelfstandig blijven en samenwerken met het WMO platform op bepaalde
gebieden. Bijv. over het verlagen van de Wajong uitkering die van 75 naar 70 % van het
minimumloon gaat
Arnold (Seniorenplatform): Het seniorenplatform is een belangrijke groep. Ze zijn o.a. in
gesprek geweest met Patyna: belangrijke informatie werd er gekregen over allerhande
regelingen.
Arnold (Bak-inn) Lokale raad Bolsward: Helaas is de Bak-inn wegens te weinig deelname
afgelast. Het ligt waarschijnlijk aan het wedstijd element. Er worden nu een aantal andere
activiteiten georganiseer. Maar de vraag blijft: hoe kunnen we mantelzorgers beter bereiken?
Arnold (Werkgroep jeugd): deze werkgroep heeft een goede werkwijze. Kies een bepaald
onderwerp zelf en stel daarover een advies op. Een onderwerp dat nu steelt is Zorg op maat
bij het passend onderwijs.
Jetty (Littenseradiel): Bezig met de laatste loodjes: hoe word de overgang naar de nieuwe
gemeenten geregeld voor de WMO en Jeugd?
Daarna stopt Jetty met het WMO werk.
Sijrk (Littenseradiel en vervoer): Al 7 jaar bezig met de WMO. Veel meegemaakt. Veel
verordeningen kwamen voorbij. Vervoer: jammer dat ik dit alleen moest doen
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(aanbestedingen). De gehandicapten kaart heeft 14 maanden werk gekost, maar er is nu gratis
parkeren bij het ziekenhuis voor bezitters van zo’n kaart.
Jammer dat ik niets meer gehoord heb van het nieuwe bestuur. Ik overweeg om te stoppen
met het WMO werk.
Dave (CIG): Naast spoorwegovergang en bouwvergunningen aandacht voor de toegang tot de
informatie zuilen bij het ziekenhuis: die worden verlaagd, zodat ook rolstoelgebruikers er mee
kunnen werken.
Nynke (werkgroep jeugd en stimuleringsfonds): In de notitie “onderwijs achterstandsbeleid”
komen veel van onze opmerkingen die we gemaakt hebben rond de signalering van bij
scholen terug. Jammer dat de screening voor logopedie niet is meegenomen. Verder zijn we
nieuwsgierig naar hoe het beleid wordt gemonitord en geëvalueerd.
Stimuleringsfonds mantelzorg: Het aantal aanvragen is beperkt. Een paar projecten lopen nog.
We zijn bezig met een wevingscampagne.
Lokale raad Drylst: Gesprek met de teamleider buitengebied: veel verteld over de inrichting
en werkwijzen.
Winkie (IJsselmeerkust): Gesproken over de wegwijzer mantelzorg, wonen en zorg in
Koudum. En natuurlijk over het ongemak van Andre.
Arjen (werkgroep mantelzorg): adviesaanvragen: nog steeds kort tijd om te reageren. Een
aantal adviezen zijn niet meer besproken in de werkgroep mantelzorg. Bijvoorbeeld een aantal
technische aanpassing in de regeling mantelzorgwaardering. Het was onduidelijk wanneer
mensen een aanvraag konden indienen: dit kan elk jaar na 1 april.
Arend : In de begroting voor 2018 komt aandacht voor opleidingen: lezingen, seminars en andere
zaken (ook in overleg met de adviesraad De Fryske Marren).
Wellicht nog een AB overleg dit jaar.
Over de indiening van de declaratie volgt nog een mail.
Bedankt de aanwezigen voor de inbreng.

Volgende AB op 18 december om 14.00 uur met na afloop een hapje en een drankje

Concept notulen AB november 2017

Pagina 5

