Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 3 april 2017, 09:30 uur te IJlst
Aanwezig
voorzitter Arend Schenkel
notulist Gerlof Otter (lokale raad Drylts doarpen rûnom)
db Loek Hogerhout
lokale raad IJsselmeerkust mw Winkie Zeldenrust, André van der Meulen
lokale raad Sneek Leo Slippens
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
cliëntenraad Patyna Hans van den Broek
cliëntenraad Antonius Zorggroep mw Toos van den Broek
Jeugd Nynke de Vries
gast WWB mw Lenie Westerink
contact ambtenaar Klaas Bosman
Afwezig met kennisgeving
wmo adviesraad Littenseradiel Jetty de Ree
1. Opening door Arend Schenkel
Mededeling: Fré Bijl en Jan Dijkstra hebben afscheid genomen van het WMO platform. Gerlof heeft
hen bezocht en een bloemetje meegenomen.
2. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 30 januari
December moet januari zijn en zorgmeiders moet zijn zorgmijders
Verslag is verder akkoord.
Naar aanleiding van: Het DB heeft een uitnodiging gekregen voor een gesprek over de pilot OCO
samen met de wethouders en de begeleidingsgroep OCO. Er is ruimte voor het AB om te adviseren
over de uitkomsten van de pilot OCO.
3. Organisatie WMO Platform
Arend: Op 16 maart heeft het DB een overleg gehad met Wethouder Akkerman (bestuurlijk overleg).
Daar hebben we onze visie gedeeld.
Een nieuwe organisatie op inhoud: één adviesraad WMO. De stap naar één raad voor het sociale
domein is nu niet handig. In veel gemeenten al wel overigens realiteit.
Het Bestuur van de Adviesraad bestaat uit het DB en per werkgroep 1 vertegenwoordiger (trekken van
de werkgroep)
Er wordt overleg georganiseerd tussen het DB en de ouderenbonden en de cliëntenraden.
De lokale raden worden gesprekspartners van de gebiedsteams.
Juridisch moet dit nog worden vormgegeven. Er is ook een juridische structuur nodig voor het regelen
van de financiën.
Klaas: Eerst de WMO regelen met als stip op de horizon de raad voor het sociale domein.
Leo: is er contact geweest met de lokale raden?
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Arend: Nog niet. Dit moet nog gebeuren. De opzet is gemaakt met het oog op de burgerparticipatie en
de cliënt participatie. De burgerparticipatie begint bij het begin van het beleid en bij het maken van
beleid. De gemeente is verplicht om de burgers hier bij te betrekken. Dit kan door een adviesraad. Die
adviesraad moet dan wel op tijd de stukken krijgen om er nog wat te kunnen vinden. Een open
dialoog. (Het kan ook anders, zie de bezuinigingsdialoog en de cultuurtop) De cliënt participatie
vertrekt vanuit de ervaringen van cliënten over het bestande beleid. Hoe kunnen we dit verbeteren?
Marijke: Sterk van het WMO platform nu is: de vermenging tussen advies en veel input van onderop.
De vrees is dat de nieuwe structuur te bestuurlijk wordt.
Arend: onze uitdaging is om het geluid van de inwoners te laten horen. In de huidige structuur met de
lokale raden is dit ook lastig. Overigens is goed contact tussen de plaatselijke commissies (lokale
raden) en de Adviesraad van groot belang.
Leo: de vraag blijft actueel: hoe krijgen we input van de bevolking
Arnold: Steun van elkaar. De deskundigheid is breder en je leert meer van elkaar als de
ouderenbonden en de cliëntenraden betrokken zijn bij de Adviesraad WMO. (Overigens als de
ouderenbonden niet meer in de adviesraden zitten kan het seniorenplatform vragen om rechtstreeks
overleg met de wethouder.
Nynke: We moeten voorkomen dat de lokale raden uit elkaar vallen als we de verbinding tussen advies
en lokale vertegenwoordiging zwakker maken.. Dit wordt gedeeld door anderen.
Dave: We zijn de oren en ogen van de bevolking. Als we de rol van de lokale raden verminderen hoe
komt het dan met de oren en ogen van de bevolking?
Sybren: Mist het overzicht. Ontstaan er nu overlappingen. Vraag wat zijn de lijnen tussen de diverse
partijen? Hoe worden die vorm gegeven?
Arend: Er is één gemeente: invloed uitoefenen is dan vanuit één raad van belang. Je hebt de lokale
clubs nodig, omdat de problemen in deze gemeente niet overal hetzelfde zijn. De communicaties
tussen adviesraad en lokale commissie is dus van belang.
Winkie: is het instellen van een commissie met DB en leden van lokale raden een suggestie?
Marijke: Nu veel gebieden, veel kennis en veel beleid in en om het WMO Platform. Is het handig om
te starten bij wat we willen zijn als WMO groep?
Arend: Vertrekpunt is adviseren van de gemeente. Dit willen we goed organiseren met daarbij de input
van én deskundigen én ervaringen.
Loek: We willen zaken op een betere manier regelen. Belangrijk is de informatie uit de lokale raden.
Maar een signaal moet niet blijven liggen totdat er een advies bij het College van wethouders ligt. Een
signaal kan al snel met een gebiedsteam worden besproken.
4. Lopende zaken
Innovatieve projecten inkooptafel :
Er zijn voorbereidingen voor
Vernieuwing WMO aanbod: arrangementen o.a. rond thuisondersteuning
.
Werkgroep Jeugd:

Woon visie gemeente
Mantelzorg: De
.
Werkprocessen WMO en jeugd: Er
Inspiratiedagen vervolg:
Klaas
Rapport bestrijden kinderarmoede: veel
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CIG: veiligheid
Ouderenbonden: Men.
Cliëntenraden: Bij Patyna
WWB: bezig
Antonius zorggroep: Start
Lokale raden: het

5. Rondvraag
Arjen:
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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