Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 18 december 2017, 15:00 uur te IJlst
Aanwezig

voorzitter Arend Schenkel
notulist Gerlof Otter (lokale raad Drylts doarpen rûnom)
db Loek Hogenhout
lokale raad IJsselmeerkust mw Winkie Zeldenrust , Piet van der Meer
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Pieters

lokale raad Sneek Leo Slippens
wmo adviesraad Littenseradiel S. Nieuwenhuis, Jetty de Ree
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid, Dave Tearney
ouderenbonden Sybren Y. Jansen , Arnold Hagedorn
mantelzorg Arjen Kuiper

Jeugd Nynke de Vries
gast WWB Lenie Westerink
cliëntenraad Antonius Zorggroep Toos van den Broek
Afwezig met kennisgeving

André van der Meulen (is weer thuis)
cliëntenraad Patyna Hans van den Broek
contact ambtenaar Klaas Bosman
1. Opening door Arend Schenkel
Mededeling: Jammer dat onze contactambtenaar niet aanwezig is. Al twee keer moest hij vanwege
andere zaken verstek laten gaan..
2. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 18 december
Jetty: pagina 2: de ambtelijke ondersteuning: wel zelf de postafhandeling doen. We moeten wel
onafhankelijk blijven. Arend onderstreept het belang van onafhankelijkheid en wijst erop dat we bezig
gaan met een ander logo. De de telefoonnummers van de DB leden komen op de website. (staan er op)
Pagina 3: resultaatgericht werken. Dit is een lastig punt. Hoe kijken wij als WMO platform aan tegen
deze vorm van inkoop? Wat wordt er gedaan als er minder eenzaamheid als resultaat wordt benoemd?
Wie meet dat resultaat? Hoe speelt dit in de driehoek Gebiedsteam, Client, aanbieder? Een schoon
huis: hoe stel je dit resultaat vast? Kan dit ook wandelen zijn? De kleinere orgaanbieders zitten met
een probleem: ze krijgen 75% van de kosten en achteraf nog eens 25%: hoe moeten de dit regelen?
Siebren: over het collectief welzijn: waarom is Timpaan niet meer actief? Arend: omdat de gemeente
ontevreden was over het functioneren van Timpaan. Er is nu een nieuwe stichting opgericht, die de
taken van Timpaan en ouderenwerk Bolsward per 1 januari overneemt, maar deze ingangsdatum zal
problemen geven. Gelukkig is de ouderenwerker in Bolsward al in dienst bij de nieuwe stichting. De
vrijwilligers moeten niet ondersneeuwen. Dit punt op de agenda van het AB van 20 januari.
Verslag is akkoord.

3. Organisatie WMO Platform

Concept notulen AB december 2018

Pagina 1

Het DB heeft gesproken met Movisie, die in opdracht van de gemeente onderzoekt hoe verder met de
adviesraden: wel/niet één adviesraad voor het sociale domein. Ook met de andere adviesraden heeft
Movisie een gesprek gehad. Wij krijgen het resultaat te horen.
Er is overleg geweest met de adviesraad sociaal domein van de Fryske Marren. Kennis gemaakt met
voorzitter en secretaris. We willen samen opleidingen regelen en bij beleidsterreinen waarin de
gemeente SWF en DFM samenwerken ook één advies van beide raden opstellen/
De nieuwe structuur: begin januari is er met een aantal AB leden een gesprek over de invulling van de
werkgroepen.
Het DB gaat op hun verzoek op bezoek bij de lokale raden van Sneek en IJsselmeerkust..

4. Lopende zaken
Nadere regels verordeningen WMO-Jeugd: De verordeningen zijn aangepast aan wettelijke eisen.
Bij deze verordeningen horen nadere regels die zaken uitwerken die in de verordening zijn genoemd.
Na een eerste ronde van commentaar hebben we de tweede ronde vanwege korte termijnen laten
schieten. Nu zal het nieuwe college op 6 januari de nadere regels vaststellen en hebben we dan de tijd
om deze regels te bekijken. Dit gebeurt door Winkie, Arjen, Arend en Gerlof.
Parkeren bij Antonius ziekenhuis voor bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart: Er is publiciteit
geweest. Ook bij het ziekenhuis zelf moet men de regeling promoten. De gemeente zou de bezitters
van een gehandicapten parkeerkaart kunnen wijzen op deze mogelijkheid tot gratis parkeren bij het
ziekenhuis. Het DB gaat dit nog vragen aan de gemeente.
Himmelsjek geldt nog een halfjaar. In dit half jaar worden andere plannen gemaakt met andere doelen.
.De Himmelsjek wordt oneigenlijk gebruikt: Als bij een gesprek met het gebiedsteam blijkt dat men
niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, dan kon de aanvragen altijd nog Himmelsjek
kopen. Ook bleek de Himmelsjek bij hogere inkomens goedkoper dan de eigen bijdrage bij de
huishoudelijk hulp. De Himmelsjek is ooit ontstaan vanwege de korting op de huishoudelijke. De
bedoeling was met de Himmelsjek de werkloosheid onder huishoudelijke hulpen te voorkomen. De
regering stelde voor 2015 en 2016 een bedrag beschikbaar. Dit is sinds 1 januari 2017 stopgezet. Bij
de “nieuwe” regeling/ nieuwe projecten moet wel goed gelet worden op de criteria voor deelname.
Cliëntervaringsonderzoek WMO wordt door de gemeente elk jaar gehouden. Er zijn een aantal
standaard vragen die vanwege het rijk moeten worden gesteld, die aangevuld worden met eigen
gemeentelijke vragen. Wij hebben hieraan vanwege de korte termijnen niet meegedaan. We willen
eind voorjaar 2018 in gesprek met de gemeente over de enquête over het jaar 2018. Waarbij we
rekening willen houden met de enquête moeheid onder de bewoners. (30% levert de vragenlijst in)
Vluchtelingen krijgen ook deze enquête, maar weten niet wat ze ermee moeten.. Kijken naar een
andere manier van toetsen, zodat er meer greep komt op wat er goed gaat en wat er fout gaat. Een
gemiddeld cijfer van 7,5 is mooi, maar dit verbetert je dienstverlening niet. (er is meer mogelijk door
meer focus op de respondenten die minder scoren van 7). De extramurale cliënten zitten als ze WMO
voorzieningen gebruiken ook in de enquête van de gemeente.
Collegeprogramma: een eerste belangrijke actie is het beoordelen van het collegeprogramma van het
nieuwe college. Het DB pakt dit op.
Begroting 2018 is in lijn van de verkenningscommissie. Er is geen vergelijkingsmateriaal: een
financieel verslag over 2016 ontbreekt en 2017 loopt nog. Er is wel gekeken naar de budgetten van
andere adviesraden. Het bedrag van 28.000,- komt overeen met andere gemeenten.
Als we extra zaken willen dan is het mogelijk hiervoor budget te regelen als we komen met een goede
onderbouwing.. De begroting is daardoor niet in beton gegoten. Ook omdat we nog geen planning
hebben van de gemeente over 2018.
De beperking van het budget van de lokale raden riep vragen op. Deze beperking is een gevolg van de
besluiten om de werkgroepen centraler te stellen. Het is belangrijk om de informatie van onderop te
waarborgen. Dit kan door de lokale raden hierin een rol te laten spelen. Beter dan tot nu toe.
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Opmerking van Leo: de commissies moten wel voeling hebben met de samenleving. Loek:
commissies met voorzitter en leden krijgen een eerste opdracht mee: hoe regel je de informatie uit de
gemeente SWF (Haarvatenstructuur). Dit willen we op 1 april geregeld hebben, vandaar lagere
budgetten voor de lokale raden. Nynke: Er is een verschil van mening over hoe de lokale raden
functioneren. Niet over dat we informatie krijgen uit de samenleving. Het is een taak van ons allen om
te kijken hoe we effectiever netwerken kunnen opzetten. Daarom willen we de expertise aanwezig in
de lokale raden inzetten in de werkgroepen.
Hoe werken de oren en ogen? Lokaal of in breder verband: Kijk je lokaal op gemeentelijk? Een
voorbeeld is de sluiting van de revalidatie in Bloemkamp: vervelend voor de bewoners van Bolsward.
Maar als er geen centralisatie( bij de Ielânen in Sneek) van de revalidatie komt voor SWF en DFM dan
kan de revalidatie wel eens uit het gehele gebied verdwijnen. In dit verband is het dus belangrijk
signalen vanuit een breder verband op de vangen.
De lokale raad Bolsward geeft aan dat ze in 2018 wil laten zien dat ze meer initiatieven nemen.
De cliëntenraad WWB heeft voor de communicatie met de achterban een kansenbrief met praktische
informatie en achterban overleggen.
De begroting wordt vastgesteld.

5. Diversen
Werkgroep mantelzorg (Arjen) heeft een aantal speerpunten vastgesteld voor 2018: Werk en
mantelzorg weer oppakken: de gemeente kan hierin een voorbeeld zijn voor andere organisaties.
De jonge mantelzorger: Timpaan zou dit oppakken, maar nu Timpaan niet meer voor de gemeente
werk moeten we de nieuwe stichting collectief welzijn vragen of zij dit gaan oppakken
Dit geldt ook voor het project rond respijtzorg: Timpaan zou dit starten.
Ook extra aandacht oor mantelzorg en dementie en hersenproblemen.
Stand van zaken Stimuleringsfonds (Nynke) In Sneeker – Bolswarder nieuwsblad en door vele
dorpskrantjes is artikel geplaatst over het Stimuleringsfonds.
Naast publiciteit over Stimuleringsfond hebben zich twee personen als ambassadeur gemeld.
Afgesproken dat we in januari bij elkaar komen om van gedachten te wisselen over mogelijkheden om
gebruik te maken van Fonds etc.
Stand van zaken Jeugd (Nynke) Pilot POH – Jeugd Psychosociale ondersteuning Huisartsen
Afspraak gehad met twee beleidsmedewerkers, Ageeth Thibaudier en Geke Stellema over
doorontwikkelen pilot POH GGZ-Jeugd.
De zorg van de huisarts en POH-GGZ volwassenen wordt gefinancierd door Zorgverzekeringswet.
Omdat Huisartsen kunnen doorverwijzen en de Gemeente betaalt voor de doorverwezen zorg vindt de
gemeente het belangrijk om de preventieve rol van huisartsen voor kinderen te versterken . Er is een
pilot gestart bij 3 huisartsen praktijken met als doel terugdringen van directe verwijzing naar
specialistische jeugd GGZ, de samenwerking tussen HA en gebiedsteams te versterken, en versterken
GGZ kennis bij Gebiedsteam. De pilot wordt betaald door de Provincie.
Iemand aangenomen voor 27 uur, 9 uur per HA praktijk
Periode van ruim een halfjaar 64 cliënten gezien
Doel is om het uit te breiden en het zo te organiseren dat er 4 uur per normpraktijk beschikbaar zou
zijn, de helft betaald door de gemeente en helft door zorgverzekeraar.
Wordt vervolgd
Bekostiging voor specialistische jeugdhulp.
In 2018 is er een nieuwe bekostiging. Overzichtelijker dan het vorige en meer op maat aangevraagd en
betaald.
Voor minder geld meer. Bleek dat Friesland qua zorgaanbieders een van de duurste was.
Nu aandacht gevraagd voor of deze bedragen voor zorgaanbieders zorgen voor het niet geven van zorg
voor de ingewikkelde vragen omdat het financieel lang niet uit kan.
Hoe gaat de nieuwe resultaat gerichte werkwijz uitpakken? Nynke gaat daarover een vraag stellen aan
beleidsmedewerkers.
Concept notulen AB december 2018

Pagina 3

Treinkaarten (Winkie) Men kon een korting op treinkaarten aanvragen via de website van de
gemeente. Dit kon een periode niet. Daarover was slechte voorlichting van de gemeente. Er is wel
beleid, maar slechte uitvoering!!
Seniorenplatform: (Arnold) wonen en zorg zijn belangrijke thema’s voor het platform. Er zijn te
weinig huur woningen voor mensen met een bepaald inkomen in Bolsward. Dit terwijl ze er wel zijn
in Sneek.
Het is belangrijk te kijken naar de prestatieafspraken die de gemeente heeft/maakt met de
woningbouwverenigingen.Het DB pakt dit op.
Ook zou je de woning kunnen aanpassen, maar woning aanpassing is niet voor elk geval de oplossing.
Arnold: De Bak-in lukte niet. Dit is omgezet naar een Kerst-in waar 35 mantelzorgers aanwezig
waren. De organisatie kreeg een compliment van wethouder Stella van Gent.
Leo: De lokale raad Sneek wil mee naar de nieuw structuur, zoals gezegd is het DB uitgenodigd op
een overleg van de lokale raad om hierover te spreken.

Arend : Vanwege de opheffing van de gemeente Littenseradeel stoppen Jetty en Sjirk met hun werk
voor het WMO platform. Arend bedankt Jetty en Sjirk voor hun inzet.
En op naar een mooi 2018

Volgende AB op 22 januari om 9.30 uur te IJlst
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