Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 30 januari 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 mw. Fré Bijl, Leo Slippens
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Baarda
wmo adviesraad Littenseradiel S. Nieuwenhuis, Jetty de Ree
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
contact ambtenaar Klaas Bosman
Afwezig met kennisgeving
lokale raad Bolsward e.o. mw Marijke Pieters
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid, Jan Dijkstra
gast WWB mw Lenie Westerink
1.

Opening door Leo Slippens
Opent de vergadering met een nieuw dagelijks bestuur bestaande uit Voorzitter Arend
Schenkel, Secretaris Gerlof Otter en Loek Hogenhout als DB lid.

2.

Vaststellen verslag AB bijeenkomst 12 december
Naar aanleiding van: Klaas Bosman heeft samen met de gemeente secretaris een gesprek met
de participatieraad Heerenveen om te kijken hoe men daar de zaken heeft geregeld.
De leden van het vorig DB zijn allemaal bezocht door de verkenningscommissie en Klaas.
Met EG is dit nog niet gelukt. Klaas gaat nog een poging wagen.
Verslag is verder akkoord.

3.

Kennismaking met de nieuwe DB leden
- Leo draagt het voorzitterschap over aan Arend Schenkel.
- Loek Hogenhout is Amsterdammer die woont in Woudsend. Is marketing en organisatie
adviseur en zit in het dorpsbelang van Woudsend. Hij kwam in aanraking met het sociaal
domein via de gemeentelijke besparingsdialogen en wil zich inzetten voor de belangen
van de kwetsbare mens..
- Arend Schenkel werkte vanaf 1985 bij de provincie en is in 2001 naar zorgcentrum de
Greide gegaan als directeur en werd directeur van de “zorggroep” Tellens, (een fusie van
verschillende zorgcentra waaronder de Greide) . Bij het ontstaan van Patina, waarin
Tellens is opgegaan ging Arend met “pensioen”.
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Momenteel word het DB bedolven met stukken. Het moet niet zo zijn dat we de stukken
niet meer lezen omdat het te veel wordt. Hier proberen we als DB een betere werkwijze
af te spreken met de gemeente door o.a. een jaarplanning.

4.

Punten vanuit de gemeente
- Klaas heeft voor ieder AB lid een boek van Ankie Segers over de nieuwe route. Een
aantal van de AB leden hebben een presentatie van haar bijgewoond.
- Er komt een toezichthouder sociaal domein (Jan Hipma). Deze toezichthouder gaat
toezien op de zorgaanbieders en andere gecontracteerde organisaties in het sociaal
domein. Het besluit hierover moet nog worden genomen. Dit komt op de agenda van het
volgende AB
- Innovatie inkoop jeugd: er komt een adviesaanvraag over deze inkoop. Een aantal hebben
reeds een gesprek hierover gehad (Nynke de Vries, Winkie Zeldenrust) Graag ordelijke
termijnen.
- De Film I Daniel Blake is het startpunt van en reeks dialogen over de participatiewet.

5.

Begroting 2017
- De begroting is gebaseerd op de die van vorig jaar.
- Er zijn meer werkgroepen en sommige vergaderen meer dan 5 keer per jaar. B.v. de
werkgroep OCO vergadert 1 keer per maand. Wellicht dat het budget hiervoor om hoog
moet. Het DB kijkt naar de werkgroepen structuur.
- Dit hangt samen met de plannen voor dit jaar: het zou handig zijn om een jaarplan te
hebben. Handig is om naast onze eigen plannen ook de adviestrajecten die we dit jaar
krijgen op te nemen in dit plan.
- Het AB keurt de begroting goed. Met dank aan de verkenningscommissie.
- De begroting is opgestuurd naar de gemeente.

6.

Organisatie structuur WMO platform
- De opdracht vanuit voor het DB is om de organisatie van het WMO platform kritisch te
bekijken. beschouwen huidige organisatie structuur en werkwijze WMO.
- Meegenomen wordt de toenemende neiging van de gemeente om samen met andere
gemeenten het inkoopproces op een uniforme wijze te regelen. Wat blijft er dan over van
de invloed van het WMO platform?
- Ook is van belang de lokale verankering te behouden bij een efficiënte wijze van invloed
uitoefenen om de positie van de cliënten van WMO en Jeugd te verbeteren door middel
van het geven van adviezen.
- Het DB heeft nog geen uitgewerkte ideeën over hoe we de organisatie van het WMO
platform moeten vormgeven. Gevraagd werd naar ideeën van de AB leden.

7.

Lopende zaken
a. Huishoudelijke hulp advies. Na het gesprek van Arend en Gerlof met de
beleidsambtenaren is er een brief van de gemeente gekomen over ons advies. Het advies
werd positief ontvangen en wordt meegenomen naar de inkooptafel.
De betreffende brief is opgestuurd naar alle AB leden.
b. Werkgroep Jeugd (Nynke)
Er zitten 6 leden in de werkgroep. Vanuit elke lokale raad is er een vertegenwoordiging.
De werkgroep heeft een rapport gemaakt over de signalering van problemen op scholen ,
peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit is gestuurd naar de gemeente (in november), maar
er is nog geen terugkoppeling geweest. Klaas gaat dit uitzoeken.
Speerpunten: Er zijn vragen gesteld aan de gemeente over preventie. Inkoop jeugd staat
op de agenda. En signalen worden ontvangen en bekeken.
c. Mantelzorg (Arjen)
In 2015 zijn er veel adviezen opgesteld over mantelzorg. Veel zijn overgenomen door de
gemeente. In 2016 lag de focus op het oppakken van deze adviezen: De wegwijzer
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d.

e.

f.

g.

h.

8.

mantelzorg is in de realisatiefase. De verwachting is dat deze begin maart gebruikt kan
worden. Het stimuleringsfonds mantelzorg is in oprichting. Dit fonds geeft een bedrag
aan innovatieve projecten op het gebied van mantelzorg en informele zorg. Het fonds
krijgt vanuit de netwerken mantelzorg per gebied adviezen over de ingediende projecten.
De mantelzorgwaardering is er gekomen. Meer dan 500 mantelzorgers hebben de
waardering van € 75,- gekregen. De Flyer over de mantelzorg is er nog niet, maar al wel
geschreven.
Vervoer – Sirk (en anderen)
Ging meer over klachten dan over de aanbesteding van groepsvervoer. Er is weinig
deskundigheid in de betreffende groep vanuit twee gemeenten (SWF en DFM) en dat is
nodig: vervoer is een complexe zaak.
Als we meedenken dan is het verstandig om dit te doen aan de hand van een voorstel.
Klaas kijkt hoe dit loopt en koppelt dit terug naar het DB.
Regeling WMO (Arnold)
Er is op zijn aanmelding geen reactie geweest. Wat is de stand van zaken? Ook huiswerk
voor Klaas
Bescherm wonen, maatschappelijke opvang – Winkie (en anderen)
Het gesprek ging over de toekomstvisie over wonen van o.a chronisch psychiatrische
zieke mensen. Het was een prima gesprek en de aanbevelingen worden meegenomen en
besproken o.a op provinciaal niveau. Veel van de uitvoering ligt bij de provinciale
organisaties. Dit liep goed.
Gebiedsgericht werken: per gebied wordt een plan opgesteld na analyse van het gebied.
De gebieden zijn anders van die van de lokale raden (b.v. Dryltst en doarpen rûnom en
IJsselmeerkust zijn samen een gebied. Sneek was al in twee delen verdeeld bij één lokale
raad)
OCO (onafhankelijke cliëntondersteuner) – Jettie (en anderen)
Op initiatief van het WMO platform is er een OCO gekomen. De OCO moet bekend zijn
bij de cliënten om effectief te zijn. Daarom pleit Jettie ervoor dat er een brief wordt
gestuurd naar de cliënt als er een afspraak is gemaakt. Dan kan de flyer voor de OCO
mooi mee. Die brief moet volgens de regels van de gemeente wel worden verstuurd.
Houdt de gemeente zich wel aan haar eigen regels? Omdat mensen een telefonische
afspraak niet altijd onthouden is het handig om toch een brief te sturen. Wel wordt
(althans dat is de instructie) bij het telefoon gesprek vertelt dat het mogelijk is om de
OCO in te schakelen.
Hoe kaarten we dit aan? Bij de betreffende ambtenaren in de werkgroep OCO: Mary
Gorren en Dietske Bouma?
De aangestelde OCO heeft een andere baan. Er is een vervanger beschikbaar. (Nadere
informatie: De OCO blijft beschikbaar tot het einde van de pilot)

Lokale raden, ouderenbonden en cliëntenraden
Drylts en Doapren rûnom: In gesprek met Perron 2 uit IJlst een leuke club met leuke
projecten en een locatie in Ny Ilostins. Hebben wel plannen voor het Stimuleringsfonds.
De werkgroep gaat bezig met een bericht voor dorps en wijkkranten over wat er is
bereikt. Als het bericht klaar is wordt dit gestuurd naar de andere lokale raden. (Marijke
stuurt Nynke nog een verhaal dat ze gemaakt heef voor een enquête.)
Bolsward: Afscheid genomen van twee leden en bezig met een project rond mantelzorg.
Sneek: Geen spannende dingen. Wel is het moeilijk om de mensen te bereiken en
signalen te ontvangen. De leden melden zaken uit hun omgeving. Men probeert dit nu via
de wijkverenigingen te verbeteren.
Dit is moeilijk en een algemeen probleem.
IJsselmeerkunst: Ook hier is het moeilijk om de basis te bereiken. Men heeft een goede
relatie met de gebiedsteams.
Bezig met mantelzorg, opvang dienstencentrum in Koudum. Een probleem is dat het een
groot gebied is met veel dorpen en steden.
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Littenseradiel: Bezig met de overgang naar 3 verschillende gemeenten. Een aantal dorpen
van Littenseradiel komen op 1 januari 2018 bij de gemeente SWF. Men probeert de
structuur van de contactpersonen overeind te houden. De regelingen in SWF lijken veel
op die van Littenseradiel. De overgang naar onze gemeente zal soepel verlopen. Het is in
alle gevallen belangrijk om voor een overgangsregeling te pleiten.
(De cliëntenraden en ouderenbonden stonden niet op de agenda, had wel gemoeten)
Seniorenplatform: Huisvesting in de gemeente is een probleem. Er is weinig diversiteit in
het woningaanbod. De gemeente is bezig met een woonvisie waar in opgenomen moet
worden dat er meer aanbod komt voor senioren.
En met het inschakelen van mantelzorgers is er ook het probleem als een mantelzorger
ziek wordt: hoe wordt dit opgevangen?
9.

Rondvraag
Arend: er is binnenkort en gesprek met de rekenkamer over de WMO.
Sybren: Bedankt de verkenningscommissie voor haar werk.
Het is belangrijk dat het DB ook gaat kijken naar hoe binnen de gemeente het sociaal domein
is georganiseerd en hoe dit samenhangt met het WMO platform. En organiseer tijdelijke
klussen in tijdelijke werkgroepen.
Fré; kan er na verloop van tijd een evaluatie komen van het DB (en AB)? Dit vanuit de
problemen die we hebben gehad met het vorige DB: eerder signaleren.
Antwoord nieuwe DB: kom zo snel mogelijk met signalen als er iets niet goed loopt.
Arjen: Er zijn nu zorgmijders vanwege de hoge kosten van de eigen bijdrage. In sommige
gemeente wordt kwijtschelding van d eigen bijdrage geregeld. Hoe is dit in onze gemeente
geregeld? En als dit geregeld is wordt dit dan bekend gemaakt?
Het DB neemt dit me in het overleg met de gemeente.
André: Wat is de naam van de vervangende OCO: Nynke Benedictus. Het telefoonnummer
en mailadres blijft hetzelfde. (De huidige OCO blijft tot het einde van de pilot)
Leo: vraagt om officiële opheffing van de verkenningscommissie. Hiermee gaat het AB
akkoord.
Klaas: Een aantal zaken zijn langsgekomen. Het is belangrijk dat die worden besproken met
de wethouder. Er worden een aantal overleggen gepland in hetzelfde ritme als het AB.

10. Sluiting
Arend bedankt de aanwezigen.
Volgende AB overleg 3 april 2017 om 9.30 uur te IJlst
Voorstel volgende AB’s
12 juni 2017
11 september 2017
6 november 2017
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