Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 12 junil 2017, 09:30 uur te IJlst
Aanwezig
notulist Gerlof Otter (lokale raad Drylts doarpen rûnom)
db Loek Hogenhout
lokale raad IJsselmeerkust mw Winkie Zeldenrust, André van der Meulen
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Baarda, mw Marijke Pieters
wmo adviesraad Littenseradiel S. Nieuwenhuis
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid, Dave Tearney
ouderenbonden Sybren Y. Jansen , Arnold Hagedorn
mantelzorg Arjen Kuiper
Jeugd Nynke de Vries
gast WWB mw Lenie Westerink
contact ambtenaar Klaas Bosman
Afwezig met kennisgeving
voorzitter Arend Schenkel
lokale raad Sneek Leo Slippens
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Baarda
wmo adviesraad Littenseradiel Jetty de Ree
cliëntenraad Patyna Hans van den Broek
cliëntenraad Antonius Zorggroep mw Toos van den Broek
1. Opening door Loek Hogenhout
Mededeling: Arend zit op Terschelling net als Jettie
Marijke Baarda is verhinderd en heeft haar lidmaatschap van het AB opgezegd.
Betalingen:
Er is nog geen rekening voor het WMO Platform. De gemeente is bereid om per halfjaar de betalingen
uit te voerenvoor de werkgroep leden en de DB en AB leden. Aan de regels voor de AB leden en de
werkgroep leden is niets veranderd. Vacatie, kilometervergoeding en bijdrage telefoon/printerinkt
kunnen als vanouds gedeclareerd worden.
Voor de lokale raden geldt dat het voorschot per halfjaar of per jaar uitbetaald kan worden. (Per lokale
raad 2400,- per jaar)
(Afrekening volgt voor het gehele jaar in januari 2018) (Of per halfjaar op de werkelijke kosten)
2. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 3 april
Punt 3 vraag Leo: overleg met de lokale raden over de nieuwe organisatiestructuur: Dit is er nog niet
geweest. Arjen vindt dat dit nog wel moet gebeuren.
De datum van 4 september is 11 september!!!
Verslag is verder akkoord.
Het verslag wordt na uitgewerkt te zijn opgestuurd aan de AB leden.
De agenda en andere stukken van de AB vergadering zo mogelijk eerder dan 2 weken naar de leden.
3. Organisatie WMO Platform
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Discussie over het document “Op weg naar een nieuwe verbinding in de samenleving".
De mail van de AB aankondiging bevatte de volgende zin:” Het is uiteraard een concept. Wees

kritisch. Jullie feedback op 12 juni zullen we waar mogelijk inpassen. Het streven is het stuk
nog voor de zomer definitief vast te stellen, zodat we de zomermaanden kunnen gebruiken om
een en ander in gang te zetten.”
Dit leidde tot een discussie over of het document wel behandeld kon worden: er is geen overleg
geweest met de lokale raden. Een vertraging in de opbouw van de organisatie nemen we voor lief.
Beter iedereen goed geïnformeerd en een breed gedragen nieuwe structuur dan te snel beslist en een
niet gedragen nieuwe structuur.
Toch is er besloten om te praten over het discussie stuk.
Loek lichtte het document toe aan de hand van een presentatie.
Er is veel besproken over de positie van de lokale raad: IJsselmeerkust: uit diverse dorpen zitten
vertegenwoordigers in deze raad. Ze nemen ook hun deskundigheid mee. Dit is ook het geval in de
andere raden. Neemt niet weg dat er een grote verscheidenheid in de diverse gebieden aanwezig is.
Het DB gaf aan dat ze, indien daartoe verzocht, aanwezig willen zijn bij een bespreking van het
discussie document in de lokale raden.
De twijfel over de lokale raden in het discussie document komt voort uit de inbreng op het AB en uit
de verslagen. Vanuit de lokale raden wordt naar voren gebracht dat dit misschien waar is, maar dat er
wel degelijk bestaansrecht is voor de lokale raden als 'ogen en oren' van de samenleving. Ook is het zo
dat de lokale raden hun ups en downs kennen: met vertrekkende leden en nieuwe leden en activiteiten.
Duidelijk is dat men als lokale raad wel vertegenwoordigd wil zijn in het AB.
Hoe kunnen we de koppeling naar de haarvaten van onze gemeente verbeteren? (Dit is niet alleen een
probleem in onze gemeente, maar in alle WMO adviesraden in den lande). In het document wordt
daarvoor een voorstel gedaan om een werkgroep hierover te laten brainstormen.
In de paragraaf over de momentopname 2017 staan een aantal punten genoemd. Arjen wierp de vraag
op of die wel kloppen. Op zich zijn de beweringen juist, maar is de koppeling naar de rest van de
notitie niet helder.
Een aantal leden zag de adviesfunctie van het WMO platform wel goed terugkomen, maar de
signaalfunctie werd niet goed afgedekt.
De stelling dat het WMO platform niet politiek wil zijn riep de vraag op of het niet belangrijk is om de
raadscommissie van informatie te voorzien. Dit vindt het DB ook van belang. Het politiek stelling
nemen gaat met name om hoe je je invloed aanwendt: via gesprek of via harde beïnvloeding.
Over de onafhankelijkheid van de gebiedscommissie (lokale raad): kan die wel gewaarborgd worden
als er zo nauw met het gebiedsteam wordt samengewerkt? De gebiedscomissie is onafhankelijk van
het gebiedsteam. Maar bepaalde signalen kunnen rechtstreeks met het betreffende gebiedsteam worden
besproken, zonder dat het eerst in de adviesraad te sprake komt. Zo werken de meeste lokale raden al.
Het discussie document wordt aangepast naar aanleiding van de discussie. De centrale vraag is hoe
kennen we de haarvaten van de samenleving? De positie van de lokale raden wordt daarin nog nader
bekeken.
4. Lopende zaken
WMO-Jeugd- werkprocessen door Ton Terpstra: Vanaf 1 juli/1 oktober worden de aangepaste
werkprocessen ingevoerd. De gebiedsteams besluiten over de opdracht, de uitvoering ligt bij het team
administratie. In deze aanpassing van processen is ook aandacht voor vereenvoudiging van de
regelgeving en ook op de klantgerichtheid.
Er ontstaat nu een beter samenstel tussen gebiedsteam medewerker en de medewerker in het team
administratie. Maat werk mag, maar je moet het wel goed motiveren.
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De rechtmatigheid van beschikkingen rond levensonderhoud werd veel vanuit wantrouwen gedaan.
Dit wil men ombuigen, zodat er meer tijd komt om b.v. de problemen rond werk aan te pakken.
We willen wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
Het privacy protocol is ook belangrijk voor het WMO platform: di graag bespreken.
OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteunen): De snelheid van advisering is hier leidend geweest. Dit
kon volgens het DB omdat het AB nadrukkelijk vertegenwoordigd was in de begeleidingscommissie..
Het DB was hierover bijgepraat. Volgens Arjen waren er een aantal zaken niet aan de orde geweest die
wel in diverse beleidsstukken van de VNG staan, zoals het kunnen kiezen uit meerdere OCO’s. Een
volgende keer nadrukkelijker kijken of we de aanwezige kennis in het AB ook effectief gebruiken.
Werkgroep Jeugd: Belangrijk de vervoerskosten bij schoolgaande jeugd. (zie ook rapport bestrijden
kinderarmoede): hierover komt nog een gesprek met wethouder Akkerman, betrokken ouders en de
werkgroep jeugd.
Mantelzorg: Het stimuleringsfonds heeft een aantal aanvragen toegekend: in Sneek de informatiemarkt
mantelzorg, in de kernen rondom Snee een tweetal middagbijeenkomsten en in Bolsward de Bak-in.
Heb je nog projecten voor het fonds: meldt ze aan bij Gerlof.
Woonvisie: De gemeente heeft wel dapper een woonvisie opgesteld, maar kan zelf niet alles regelen.
Veel moet worden opgepakt door de woningbouwcorporaties en door de zorginstellingen. Wij hebben
gereageerd op het punt duurzaamheid: niet realistisch verwoord en op de aantallen woningen, die ook
afhangen van de afbouw van capaciteit in zorginstellingen en derhalve niet uitsluitend een gevolg zijn
van demografische ontwikkelingen.
Een ander probleem is de klacht dat een seniorenwoning niet meer gebruikt wordt doorsenioren, maar
door anderen. Dit wordt veroorzaakt door dat de woningbouwvereniging een woning niet te lang leeg
kan laten staan. Als er geen bewoner van de doelgroep op de wachtlijst staat wordt de woning aan een
ander toegekend.
Gerlof stuurt het document woonvisie nog toe.
Inspiratiedagen: er zijn in elk gebied inspiratiebijeenkomsten geweest waarin is gepraat over het
collectieve welzijn. Op 16 mei is er in Sneek per gebied gepraat over het vervolg. De gemeente stelde
voor om per gebied een kernteam in te richten met daarin GGD, Buurtsportcoach, Dorpscoördinator,
Welzijnswerk(Timpaan), Cliëntenraden (WWB en Lokale WMO raad). Al weer een overleg orgaan?
Op 28 juni wordt er met de raadscommissie gesproken over het collectief welzijn.(Gemeentehuis te
IJlst om 19.30 uur).
Rapport bestrijden kinderarmoede: Prima rapport met goede maatregelen. We hebben nog één vraag:
wie gaat de bedragen verdelen per categorie? (kindernoden, vakanties, reiskosten voortgezet
onderwijs, impuls jeugdactiviteiten). Door het DB wordt een Advies naar het college gestuurd.
CIG: De afgelopen jaren zijn o.a. wijkgebouwen bekeken op de toegankelijkheid. De CIG gaat zich de
komende tijd bezighouden met de horeca. Als uit een schouw blijkt dat een horecagelegenheid aan de
eisen voldoet, dan krijgen ze een plaquette om aan het pand te bevestigen.
Ouderenbonden: Ook de ouderenbonden kennen veel afdelingen en andere besturen. Men gaat
onderzoeken of dit te verbeteren is.
WWB: bezig rapport kinderarmoede, heeft ook een advies gegeven over de OCO (positief) en praat
over de toekomst van de WWB in het kader van het sociaal domein.
Lokale raden: De ijsselmeerkust start met enquete: Welke zorg denkt men nodig te hebben (In
Bakhuizen heeft men dit al uitgeveord). Bolsward: bezig met nieuwe leden te zoeken en met de Bak
in. Doarpenrûnom Drylts: even geen overleg ivm de discussie over de organisatie van het WO
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platform. Sneek: actief met de informatiemarkt mantelzorg gehouden op 8 juni. Dat was een succes:
meer dan 100 deelnemers
5. Rondvraag
Arjen: verkiezingen: Wietse de Haan van de werkgroep communicatie heeft een idee. Gerlof bedankt
Wietse.
Dave: De groeten van en aan E G Gaarlandt.

Loek bedankt de aanwezigen.

Volgende AB overleg 11 september 2017 om 9.30 uur te IJlst
Voorstel volgende AB 6 november 2017
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