Kort verslag AB-vergadering WMO Adviesraad SWF
maandag 19 maart 2018, 9:30 uur te Sneek
Aanwezig

voorzitter Arend Schenkel
secretaris Gerlof Otter

Leo Slippens
Winkie Zeldenrust
Arnold Hagedorn
Arjen Kuiper

db Loek Hogenhout
contact ambtenaar Klaas Bosman
Nynke de Vries
Gast: Lenie Westerink
1. Opening door Arend Schenkel
Welkom iedereen.
EG Gaarlandt is overleden. We (Loek, Gerlof) sturen een kaart namens de WMO adviesraad.
De volgende vergaderingen van het AB beginnen op 10 uur.
2. Ingekomen
De mail over het VN verdrag doorgestuurd net als de mail over de start bijeenkomst van SOCO op 19
april
De deelname van Mindup betrof een melding via onze website.
3. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 19 februari
Op een vraag van Lenie is besloten om de gasten te vermelden in de lijst van aanwezigen.
De excuusbrief: nog niet verstuurd. Het DB vond dit mosterd na de maaltijd. Het AB wil toch een
brief naar de ex AB leden sturen. Loek zorgt voor een brief tekst. De brief is verstuurd.
De evaluatie van het eerste halfjaar staat nog op de agenda.
Jettie de Ree is benaderd maar heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag of ze zelf of iemand
ander weet uit dorpen die vanuit Littenseradiel zijn overgekomen naar onze gemeente om zitting te
nemen in de adviesraad.
Klaas checkt of de brief aan de parkeertkaarthouders over parkeren bij het Antonius ziekenhuis al
verstuurd is.
De twee leden van de raad van Bolsward hebben nog geen contact opgenomen met Arend.
Verslag is akkoord.
4. Financieel verslag en jaarverslag
Financieel verslag is akkoord. Het kostte wel enige tijd om dit samen te stellen uit alle aangeleverde
declaraties.
De gemeente regelt een rekeningnummer voor de Adviesraad. Arend neemt het penningmeesterschap
op zich.
Het jaarverslag is niet meegestuurd met de agenda. Daarom wordt dit in de april vergadering
besproken. 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.
5. Overleg met Wethouder Gea Wielinga
In het overleg met de wethouder is gesproken over de gang van zaken rond de Stichting Sociaal
Collectief Welzijn SWF. De overgang is slecht verlopen en nog steeds zijn er problemen. Dit had men
kunnen voorzien.
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Aan de orde gesteld de nieuwe naam en een nieuwe verordening. Ook is besproken de reiskosten per
trein voor scholieren. Er is vanuit de gemeente weinig contact geweest met de inwoners. Ook niet via
de dorpscoördinatoren. Er zijn ook problemen rond de kindervakanties: communicatie is niet
eenvoudig.
Op 25 april is er een overleg met de drie wethouders betrokken bij het sociaaldomein.
Klaas stuurt nog een overzicht toe van de aandachtsgebieden van de wethouders (reeds toegezonden)
6. Uit de werkgroepen
Van de werkgroep Mantelzorg is een verslag ontvangen. Dit is een voorbeeld voor de andere
werkgroepen. Het stimuleringsfonds zoekt partijen om mantelzorg projecten uit te voeren. Ook is er
aandacht voor het project sociaal goud in de Fryske Marren: ook naar onze gemeente halen?
DB leden kunnen geen voorzitter zijn van een werkgroep. Een voorzitter van de werkgroep zit in het
AB. Dit betekent voor de werkgroep wonen dat Arend lid wordt van de werkgroep en dat Sybren
Jansen voorzitter wordt van de werkgroep en daarmee ook lid van het AB.
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.
Een werkgroep van 4 personen kan kwetsbaar zin. Het is uiteraard mogelijk om deskundigen te
betrekken bij bepaalde onderwerpen.
7. Organisatie
Vergoeding 20,- per bijeenkomst voor AB en werkgroep bijeenkomsten. En 0.28 per km als
reiskostenvergoeding.
Eén keer per halfjaar declareren.
De opdracht aan de werkgroepen:
(We hanteren nu de term werkgroep en niet meer commissie)
Loek verwerkt de opmerkingen in het stuk.
Het DB is coördinatiepunt en het AB is de plaats waar besluiten worden genomen.
Nynke: hoe betrekken we burgers bij onze adviezen? In de opdracht aan de werkgroepen staat dat zij
de mening van onze inwoners moeten peilen. De werkgroep jeugd gaat ermee aan de slag (b.v. via
bewoners panels)
Lenie: De cliëntenraad WWB is bezig met de jeugd en stelt voor dat de werkgroep jeugd contact op
neemt met Eric van der Veer die zich van uit de cliëntenraad bezig houdt met de jeugd..
Arjen: hoe vangen we signalen op uit onze gemeente? De lokale raad Sneek heeft nu contacten met de
wijken en wil deze blijven houden: Dit wordt nog besproken in de lokale raad Sneek. Daarvoor heeft
Arjen een informatief stuk geschreven.
Zit je in een dorp of wijk vereniging blijf dit vooral doen. En geef signalen door aan de WMO
adviesraad.
Het schema met werkgroep leden wordt aangepast als we de gegevens van Arnold van de lokale raad
Bolsward binnen hebben. Winkie stuurt ook nog een overzicht toe.
Er wordt onderscheid gemaakt in werkgroepen en deelname aan bepaalde activiteiten. Voor armoede
is er een werkgroep waarin ook de cliëntenraad WWB zit.
8. Rondvraag en slot
Loek: Hoe is de stand van zaken bij de Stipe punten: zijn open, zaken ontbreken, zoals telefoons,
inktcartridges, wifi. Een groot probleem zijn de mantelzorgers die ingeschreven waren en die zich nog
niet opnieuw hebben gemeld. Ook is voor sommige vrijwilligers de maat vol.
Leo: De werkgroep communicatie kan nu kijken naar de aanpassingen, die nodig zijn. Loek neemt
hiervoor contact op met Wietse de Haan.
Lenie: De WWB is bezig met de verordening minima en participatie met ondersteuning van startende
ondernemers vanuit de bijstand.
notulen AB 19 maart 2018

Pagina 2

Winkie: Kan er een voorschot worden overgemaakt voor de lokale raad IJsselmeerkust? Dit kan als de
bankrekening beschikbaar is.
.
Arend bedankt iedereen
Volgende AB op 16 april 10.00 uur te Sneek
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