Kort verslag AB-vergadering WMO Adviesraad SWF
maandag 19 februari 2018, 9:30 uur te Sneek
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1. Opening door Arend Schenkel
Welkom iedereen.
De vorige vergadering te snel en te summier afgehandeld het stopzetten van het lidmaatschap van een
aantal leden.
Daarvoor komt een excuusbrief. Maar op voorstel van de vergadering ook een bijeenkomst aan het
einde van het seizoen om nog eens met elkaar (en de oud leden) door te spreken hoe het nu gaat. Dan
ook de oud leden bedankten. Gerlof overlegd met Klaas of er ruimte is voor een presentje.
2. Ingekomen
Naast de stukken die behoren bij de lopende zaken:
- Armoede bijeenkomst: Winkie en Leo gaan daar naar toe
- Automaatje, project van de ANWB. Timpaan zou er mee aan de slag. Pakt de nieuwe stichting
SOCO dit op? (Project om autorijders en mensen die ergens naar toe moeten met elkaar te
koppelen)
- Resultaat gericht werken: een werkgroep van de inkooptafel gaat dit uitwerken. Die is op 12
maart. Gerlof kan dan niet. Op zich niet verkeerd, want dan kunnen we aan de hand van de eerst
sessie kijken of het verstandig is om er aan deel te nemen.
- Op 20 maart is er een bijeenkomst van de provinciale werkgroep jeugd met als onderwerp de
inkoop jeugd. Arnold gaat erheen.
- Bijeenkomst van adviesraden in de provincie. Arjen en Arend waren aanwezig net als de lokale
raden Bolsward en Sneek. Men gebruikte nog oude adresbestanden. Want dit is een nieuwe
initiatief dat voorheen werd georganiseerd door zorgbelang. Er zijn een aantal werkgroep ingesteld
en er komen een aantal thema bijeenkomsten.
- De ingekomen stukken gaan naar alle leden van de raad. Gerlof zal alleen relevante stukken
doorsturen.
- Stukken die je met andere AB leden wil delen kan je via Gerlof doorsturen.(Geef dit wel even aan)
3. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 22 januari
Pagina 2: De dorpen van “Littenseradiel” zijn niet “vertegenwoordigd” in de werkgroepen. Arnold
vraagt Jettie de Ree of ze blijft en of ze nog iemand weet die in een werkgroep wil zitten..
De treinkaarten: Er zijn geen kortingen verleend anders dan de afgesproken korting. De fouten zijn
hersteld.
Verslag is akkoord.
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4. Organisatie WMO Adviesraad SWF
De naam word na enige discussie: WMO Adviesraad SWF.
Contact met cliëntenraden, wordt onderhouden door het DB.
Om de organisatie en de communicatie naar buiten goed te kunnen oppakken is het nodig dat de
gemeente de verordening voor de WMO adviesraad aanpast op de nieuw structuur.
Er komt nog een gesprek met de lokale raad Sneek. 2 leden van de raad van Bolsward benaderen
Arend. Winkie kijkt of ze een lijst met personen kan maken met interesse voor één van de
werkgroepen. Dat dit nog niet is gebeurt kwam vanwege de emotionele bijeenkomsten van de raden
van Bolsward en IJsselmeerkust over het stopzetten van de lokale raad.
De volgende werkgroepen zijn er: Jeugd (Nynke), wonen (Arend), Mantelzorg (Arjen) en een slapende
werkgroep Communicatie (Wietse de Haan en Loek?)
Het DB maakt een document met daarin de werkwijze van de werkgroepen, de verantwoordelijkheden
en de bevoegdheden van de voorzitter van de werkgroep, de kaders voor de werkgroep, het budget van
de werkgroep (vacatiegelden, reiskosten, vergaderkosten, etc)
Ook kwam aan de orde dat het mogelijk is voor bepaalde thema’s een groep samen te stellen. Als
bijvoorbeeld uit de ouderen bonden een thema wordt aangedragen dat we als AB van belang vinden,
dan kunnen we daar actie op ondernemen.
Arjen heeft een discussie stuk voor de lokale raad Sneek gemaakt met als motivatie om de leden van
de lokale raden te behouden vanwege hun kennis. We willen ze niet verliezen: een
vrijwilligersgroep/netwerk opbouwen: hoe kunnen we dit faciliteren?
Website: aanpassingen zijn nodig, verandering in de structuur van de WMO adviesraad moeten ook in
de website zichtbaar zijn. Afwachten met aanpassingen tot na overleg met de wethouder. Wellicht is
het handig om Loek en Wietse met elkaar in contact te brengen.
Jaarverslag/financieel verlag: een kort en bondig verhaal voor 2017 voor onszelf en de gemeente. Dit
moet ook over 2018 worden gerealiseerd. Het DB pakt dit op.
5. Lopende zaken
Nieuwe stichting sociaal collectief welzijn(SOCO) Er zou een warme overdracht komen voor de
stipepunten. Dit is mislukt. Het DB heeft een overleg gehad met de directeur van de nieuwe stichting:
Jannie de Vries. Die pakt dit goed op. Er zijn zaken die zijn opgepakt maar we horen vanuit Koudum
dat de telefoon het niet doet, de laptops niet werken en dat toegang tot bepaalde zaken niet loopt.
Er moet beter bericht worden inde kranten: sommige zaken kloppen niet.
Het DB neemt mee in het overleg met de wethouder het mislukken van de warme overdracht.
Parkeren bij Antonius ziekenhuis voor bezitters GKP Kaart: De mail naar deze parkeerkaarthouders is
toegezegd. Nog even checken of die de deur al uit is. (Gerlof)
Treinkaarten: Er kwamen veel reacties uit de dorpen, die blij waren dat het probleem is aangekaart.
Het lijkt erop dat het traject Stavoren Sneek het enige probleem traject is. Er rijden geen bussen op dit
traject. Naar aanleiding van de actie van Winkie en anderen zal gedeputeerde Kramer een gesprek
hebben met Arriva.
Moet voor de open dagen van de scholen al bekend zijn welke regeling er geldt. Op dat moment
maken scholieren en ouders hun keuzes.
Nadere regels WMO/Jeugd: afgehandeld.
OCO: Nita de Jong wordt toegevoegd aan de begeleidingsgroep OCO.
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6. Rondvraag en slot
Lenie: De WWB heeft overleg gehad met de teammanager van de gebiedsteams. Aandacht was er al
voor jongeren, maar er wordt nu ook gekeken naar de ouderen.
Leo: wijst ons op een theater voorstelling de Omzieners in theater Sneek op 7 maart
Arjen (WG mantelzorg) (Voortaan op de agenda van het AB) (Verslag Werkgroep naar Gerlof. Die
stuurt ze mee met de agenda van het AB):
De werkgroep Mantelzorg heeft een gesprek gehad met twee enthousiaste leden van de nieuwe
stichting Sociaal Collectief Welzijn SWF (afgekort tot SoCo). Het stimuleringsfonds heeft 3
ambassadeurs benoemd om projecten aan te trekken. Er is meer publiciteit nodig rond het fonds. Het
Respijthuis in Sneek werd genoemd. Ook werd genoemd dat de nadruk nu ligt op de waardering, van
de mantelzorger, terwijl hij beter is geholpen met meer ondersteuning.
Arend bedankt iedereen
Volgende AB op 19 maart 9.30 uur te Sneek
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