Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 22 januari1 2018, 9:30 uur te IJlst
Aanwezig

voorzitter Arend Schenkel
secretaris Gerlof Otter (lokale raad Drylts doarpen rûnom)
db Loek Hogenhout
lokale raad IJsselmeerkust mw Winkie Zeldenrust , Piet van der Meer, André van der Meulen
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Pieters
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid, Dave Tearney
ouderenbonden , Arnold Hagedorn
mantelzorg Arjen Kuiper

Jeugd Nynke de Vries
gast WWB Lenie Westerink
cliëntenraad Patyna Hans van den Broek
contact ambtenaar Klaas Bosman
Afwezig met kennisgeving
Sybren Y. Jansen

cliëntenraad Antonius Zorggroep Toos van den Broek
lokale raad Sneek Leo Slippens
1. Opening door Arend Schenkel
Welkom iedereen. In he bijzonder Klaas omdat hij de vorige twee AB overleggen niet aanwezig kon
zijn. Er wordt binnen het gemeenteapparaat een ververvanger voor Klaas gezocht als hij niet aanwezig
kan zijn.
2. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 18 december
6 november moet zijn 18 december.
Movisie heeft gesprekken gevoerd met de adviesgroepen. Hiervan is de definitieve versie gereed. Is
opgestuurd naar alle AB leden. Dit wordt nu besproken met 3 wethouders.
Himmelsjek: Deze is ontstaan vanwege de bezuinigingen op de hulp. Belangrijk om te blijven is de
verlichting van de mantelzorgers, zowel inwonend of uitwonend!!!
En het is ook voor een aanvulling op reeds toegekende hulp.
Nemen we mee bij de uitwerking voor de plannen na 1 juli.
Verslag is akkoord.
3. Organisatie WMO Platform
Op het AB van 18 december zijn een aantal werkgebieden benoemd. Daarover is verder gesproken
met een aantal leden. Dit was een goed overleg en daarmee willen we verder.
Uiteraard zouden we ook advertenties kunnen zetten om AB leden te werven, maar daarvan is
afgezien.
Dit betekent dat het AB verder gaat met de betrokkenen voor de werkgroepen. Dit betekent dat de
ouderenbonden, Cliëntenraden, CIG en lokale raden geen deel meer uitmaken van het AB.
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In het nieuwe AB zit uit elk gebied nog wel een persoon. Met nadruk roepen we elk lid van een lokale
raad op om deel te nemen in één van de werkgroepen. We willen iedereen behouden. Arjen gaf aan
nog een verbinding in Sneek te willen met de leden van de werkgroepen uit Sneek. Dit kan, maar daar
is op voorhand geen budget voor. Arjen stelde voor om in de lokale raden te bespreken hoe we de
leden kunnen behouden.
De volgende werkgroepen zijn er: Wonen, Mantelzorg, Jeugd, Communicatie? (nieuwe manieren om
de burgers bij he beleid te betrekken). Het CIG zou in de werkgroep wonen vertegenwoordigd kunnen
zijn als ze dat willen
Het AB moet in de toekomst meer het overzicht houden. Dit wordt een taak van alle leden terwijl dit
nu meestal een DB taak is.
De vergaderingen blijven openbaar. Dit staat zo in de verordening en dit is ook wat we willen.
Als het CIG een gesprek wil met het DB, dan komt het DB langs. Los daarvan: contacten met het CIG
en de andere cliëntenraden en ouderen bonden moeten er wel blijven.
Movisie rapport: We hopen dat we aan de slag kunnen met de inhoud en dat we niet veel tijd moeten
steken in het praten over de organisatie vorm.
4. Lopende zaken
Nieuwe stichting sociaal collectief welzijn(SOCO) Er zou een warme overdracht komen voor de
stipepunten. Dit is mislukt: Geen telefoon, geen laptop, geen printer. De data op de website zijn weg.
Telefonisch niet bereikbaar. Geen informatie meer over de mantelzorgers die zich hebben opgegeven
bij het stipepunt. Kortom een super onwerkbare situatie voor de vrijwilligers.
De wegwijzer mantelzorg is niet bereikbaar
De gemeente gaat slordig om met de vrijwilligers!
Klaas zoekt uit wie van de gemeente verantwoordelijk is voor de stichting en hoe men dit supersnel
wil oplossen: niet wachten tot de directeur per 1 februari begint.
Een probleem is de privacy van de gegevens van de mantelzorgers. Timpaan heeft de mantelzorgers
wel een brief gestuurd met de vraag of ze zich vanaf 1 januari weer wilden melden bij de nieuwe
stichting. Helaas was er geen telefoon. Is de gemeente aansprakelijk voor dit probleem? (Inmiddels
begrepen dat er veel aanmeldingen van mantelzorgers binnen komen bij de nieuwe stichting)
Nadere regels verordeningen WMO-Jeugd: De verordeningen zijn vastgesteld door de gemeenteraad.
De nadere regels zijn in een eerder stadium bespreken met Arjen, Winkie, Arend en Gerlof het zijn nu
goede stukken.
Winkie heeft nog twee kleine punten (Jeugd: artikel 4e: ander voorzieningen dan de jeugdwet., lokale
raden bestaan niet meer). Arnold: Artikel 7: de betreffende rechter is de kinderrechter. Artikel 13 4c
Welke voorzieningen betreft dit? André: WMO: art 20.2 vergoeding voor rolstoel: elektrisch en sport
tussen haakjes.
Parkeren bij Antonius ziekenhuis voor bezitters Er is nog geen brief van de gemeente aan de
parkeerhouders geweest. Dit lijkt op problemen te stuiten bij de gemeente. Wij vinden wel dat we ze
een brief moeten krijgen.
Klaas vraag na en geeft onze mening weer bij de teamleider sociaal domein.
Treinkaarten: Er is slechte voorlichting door de gemeente geweest. Gelukkig kunnen de aanvragen nu
het gehele jaar door. De aanvraag zou zo regelarm als mogelijk uitgevoerd worden. Is dit wel gehaald?
Het zou een proefjaar zijn, maar kan daar wel sprake van zijn met deze opstart?
We blijven het volgen.
5. College programma.
Het college programma is voor het college zelf en voor de gemeenteraad.
Het blijft bij teksten die iedereen wel wil volgen, maar :
- Hoe gaat het met de uitvoering?
- Sluit de praktijk wel aan op de teksten uit het collegeprogramma? We zien een groot verschil
tussen de praktijk en het beleid.
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Overigens is het collegeprogramma voor onze gemeente niet uniek. In Leeuwarden komen dezelfde
thema’s terug.
Er komt in het voorjaar een kadernotitie waarin het beleid duidelijker wordt. En voor de
zomervakantie is een en ander financieel uitgewerkt.
We missen een link naar het VN verdrag voor personen met een beperking
De pijlers van onze mienskip: de vrijwilligers: wat word bedoeld met uitstroom? Is dit uitstroom uit
de bijstand?
Er zijn dorp en wijk coördinatoren. Kunnen zij signalen die ze ontvangen niet doorgeven aan ons?
Deze coördinatoren zijn meer de wegwijzer naar de gemeentelijke voorzieningen, dan dat ze signalen
oppakken.
Dag besteding: is zeer belangrijk Hoe komt dit, Hoe licht dit politiek?
Klaas vraagt dit na.
Nog gesproken over het vervoer van en naar de dagbesteding: de vergoeding daarvoor is voor Patyna
niet kostendekkend. Een eigen bijdrage daarvoor zou via de gemeente geregeld moeten worden.
6. Rondvraag en slot
Arend bedankt iedereen en vond dit overleggen zonder microfoon beter werken. Echter soms was de
verstaanbaarheid wel een probleem.
Volgende AB op 19 februari om 9.30 uur te IJlst
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