Kort verslag AB-vergadering WMO Adviesraad SWF
maandag 16 april 2018, 10.00 uur te Sneek
Aanwezig
secretaris Gerlof Otter

Leo Slippens
Winkie Zeldenrust
Arnold Hagedorn
Arjen Kuiper

db Loek Hogenhout
Nynke de Vries
Gast: Lenie Westerink
Afwezig
voorzitter Arend Schenkel
contact ambtenaar Klaas Bosman (Verschillende data 16/ 19 april)
1. Opening door Loek Hogenhout
Arend is op vakantie.
Sybren welkom.
2. Ingekomen
Geen aanvullingen op de lijst van ingekomen post
3. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 19 maart
Arnold meldt dat er nog geen reactie van Jettie de Ree is, vanwege ziekte. Naar aanleiding daarvan
volgde en discussie over waarom Jettie gevraagd is: vanwege het wonen in Ex Littenseradiel en
vanwege diskundigheid. Dit botst met de filosofie dat in het AB de voorzitters van werkgroepen
zitting hebben. De leden van de lokale raad Bolsward geven hun aandachtsgebieden nog door voor het
volgende AB. Jammer dat er nog geen gesprek is geweest met de twee dames en het DB.
De evaluatie van het eerste halfjaar op het AB van 11 juni aan de orde.
Het Stichting collectief welzijn moet zijn: Stichting Sociaal Collectief Welzijn SWF.
4. Jaarverslag
Het is een overzicht van wat er is gedaan door het WMO Platform. Daarbij is niet de werkgroepen
specifiek om input gevraagd. Voor het verslag over 2018 willen we dit wel gaan doen.
Loek zal nog een redactionele slag maken en de opmerkingen verwerken.
Doel van het verslag moet duidelijk zijn. De reden waarom het verslag nu is gemaakt is de vraag van
de gemeente. Het is ook voor ons zelf een overzicht van wat er is gebeurt. De vraag is of we het
jaarverslag moeten publiceren via een perscommuniqué. Wel op de website plaatsen bij de verslagen.
Rapport bestrijding kinderarmoede: nog geen reactie op de vragen gehad. Deze paragraaf anders
formuleren.
5. Uit de werkgroepen
De werkgroep mantelzorg is nog niet bij elkaar geweest.
We merken op dat er vanuit de gemeente weinig adviesaanvragen zijn binnengekomen.
De werkgroep jeugd komt donderdag 19 april bij elkaar. Aan de orde hoe de jeugd betrekken bij de
advisering. Ook aan de orde de inkoop jeugd (nu via resultaatgerichte werkwijze), de Zorgcoördinator
Provinciaal heeft een zorgaanbieder een contract voor 1 jaar met een optie tot e verlenging naar 3 jaar.
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De Pilot Praktijk ondersteuner voor de jeugd GGZ blijven we volgen.
Naar aanleiding van de provinciale werkgroep jeugd vanuit de organisatie Sociaal Domein Friesland
vinden we het belangrijk om te letten op hoe het gaat met de jeugd in onze gemeente. Als er iemand is
die belangstelling heeft om te kijken hoe het gaat met de jongeren die in provinciale voorzieningen
zitten, dan is die welkom en kan die zitting nemen in de provinciale werkgroep.
Het stimuleringsfonds maakt het mogelijk om innovatieve projecten rond mantelzorg op te zetten. Er
zijn nu 3 ambassadeurs bij het fonds die proberen om groepen duidelijk te maken dat er geld is voor
initiatieven. Zo is er een gesprek geweest met Humanitas (Standby en maatjesproject) is er een college
bijgewoond over sociaal goud (project die studenten inzet als maatjes voor eenzamen inwoners. We
wilden peilen bij de mantelzorgcafés waar de behoeften liggen van de mantelzorgers. Echter door de
overgang van Timpaan naar het Sociaal Collectief Welzijn SWF zijn er pas in het najaar weer
mantelzorg cafés.
In delen van het WMO aanbod wordt nu gekeken naar resultaatgericht werken. Er zijn voorlopig 7
resultaatgebieden gedefinieerd en er is gesproken over criteria die de zwaarte van de inzet bepalen. .
We weten niet of het resultaatgericht werken als advies aanvraag naar de WMO adviesraad komt ,
omdat dit een uitvoeringskwestie betreft.
Er is mogelijk een juridisch probleem over het uit handen geven door de gemeente van de uren inzet,
omdat dit de rechtszekerheid aantast van de bewoners. Het DB probeert dit nog uit te zoeken.
De werkgroep wonen gaat starten met de woonvisie van de gemeente, de prestatieafspraken met de
woningbouwcorporaties met o.a. het ook op de huisvesting voor specifieke doelgroepen. Oppakken
beschermd wonen, wonen voor mensen met een smalle beurs en mensen met een handicap.
Onze rol is kijken of de nieuwe werkwijze de burgers helpt.We zitten ervoor om signalen door te
geven aan het college.
Begeleidingsgroep OCO (Onafhankelijke cliënt ondersteuning) overlegt één keer per kwartaal met
MEE de uitvoerder van de functie onafhankelijke cliëntondersteuning in onze gemeente. Het
afgelopen kwartaal is er 22 keer een beroep gedaan op cliëntondersteuning. Er is minder vraag naar het
bijwonen van het keukentafel gesprek. Wel wordt de OCO gebruikt voor een second opinion.
Regelmatige publiciteit blijft nodig. Want het aantal keren dat de OCO wordt gevraagd blijft laag. De
gemeente heeft nu de instructie gegeven dat bij WMO aanvragen de OCO vermeld moet worden.
Volgens Arjen werkt dit nog niet goed. (Niet in alle gevallen wordt dit vermeld door het TIC)
6. Armoede aanpak
Goede bijeenkomst geweest waarin veel informatie is gedeeld. Er zijn 3 werkgroepen ingesteld voor
drie gebieden. De weergroepen worden bij elkaar geroepen door de gemeente als er zaken spelen in
het betreffende gebied.
Er is een werkgroep armoede van de gemeente onder voorzitterschap van de Cliëntenraad WWB, daar
blijven we aan deelnemen.
7. Organisatie
De lokale raden bestaan voorlopig nog: Niet de oude schoen weggooien als de nieuwe schoen nog niet
ingelopen is. Het blijft een zoektocht naar hoe we moeten werken. Wat is onze rol als adviesraad en
hoe gaan we data bewaken.
De inventarisatie van aandachtsgebieden: aanvullingen van Bolsward komen nog. Winkie stuurt nog
een paar aanpassingen toe Het DB is coördinatiepunt en het AB is de plaats waar besluiten worden
genomen. De inventarisatie kan worden gebruikt door de voorzitters van de werkgroepen om
(tijdelijke) deelnemers te werven voor bepaalde klussen.
We moeten de betrokken mensen wel op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de WMO
adviesraad.
8. Website, communicatie
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Op de website staat nog informatie die niet meer aansluit op de nieuwe structuur. Dit moet worden
aangepast.
Ook willen we foto’s van de AB leden op de site.
De lokale raden: nog vermelden? Anders formuleren?
Nog even een discussie of er signalen van de lokale raden zijn geweest. Vanuit de IJsselmeerkust
wordt genoemd de treinkaarten korting en Waldrikhiem die er zonder lokale signalen er niet waren
geweest.
Lenie wees nog even op de folder van het UGS (Steunpunt uitkeringsgerechtigden Sneek) (Stuurt die
nog op), De UGS krijgt ook veel WMO gerelateerde vragen. Het DB heeft met het UGS al gesproken
over het uitwisselen van signalen.
De cliëntenraad organiseert achterban bijeenkomsten. Daar komen ook WMO vragen aan de orde.
Lenie geeft de data van deze bijeenkomsten door. Dan kunnen we kijken wie van ons er naar toe kan
gaan.
Loek heeft binnenkort een afspraak met Wietse de Haan over de communicatie van de WMO
Adviesraad SWF.
9. Rondvraag en slot
Arjen: Declaraties van overleggen/bijeenkomsten die niet door de adviesraad worden georganiseerd.
In ieder geval kun je reiskosten declareren. Het DB beraadt zich nog over het declareren van een
bedrag per bijgewoonde bijeenkomst.
Leo: Bijeenkomst VN verdrag? Niemand is naar de bijeenkomst over het VN verdrag geweest.
Nynke en Winkie zijn niet aanwezig op 28 mei.
Discussie was of het overleg van 28 mei naar 14 mei kan en of het overleg van 11 juni later kan.
Loek bedankt iedereen voor de inhoudelijke punten.
Volgende AB op 28 mei 10.00 uur te Sneek

Concept notulen AB 16 april 2018

Pagina 3

