Kort verslag AB-vergadering WMO-Platform SWF
maandag 11 september 2017, 09:30 uur te IJlst
Aanwezig

voorzitter Arend Schenkel
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 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

cliëntenraad Patyna Hans van den Broek
cliëntenraad Antonius Zorggroep mw Toos van den Broek
gast WWB mw Lenie Westerink
contact ambtenaar Klaas Bosman
Afwezig met kennisgeving

Jeugd Nynke de Vries
1. Opening door Arend Schenkel
Mededeling: Betalingen 2x per jaar. We noemen de volgende keer een concrete datum waarvoor de
declaratie ingediend moet worden.

2. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 12 juni
De Lokale raad IJsselmeerkunst houdt geen enquête voor alle dorpen en steden in haar gebied. Er is
wel een enquête gehouden in het dorp Bakhuizen.
Verslag is verder akkoord.

3. Organisatie WMO Platform
Er zijn reacties binnengekomen op de beleidsnotitie van het DB. Van de WMO raad Littenseradiel, de
Lokale raden Sneek en IJsselmeerkunst, de werkgroep mantelzorg, de cliëntenraad Antoniusgroep
Sneek: pijnpunt: hoe maken we de verbinding met de samenleving? Gooi nog niet de lokale raden weg
terwijl we kijken naar de verbinding met de samenleving. Voor de werkgroepen geldt dat er een
spreiding van de leden over de gemeente aanwezig moet zijn.
In de beleidsvormende fase betrokken zijn bij het opstellen van belei8d door de gemeente is van groot
belang. Dat wordt verbeterd met de nieuwe opzet.
Meenemen het sociaal domein. Welke positie krijgen de cliëntenraden?
Voorstel een werkgroep samenstellen met DB en vertegenwoordigers uit de lokale raden om de
beleidsnotitie verder uit te werken.
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IJsselmeerkunst: Heeft zorgen om de rol van de lokale raden. Niet meer in het AB? Hoe moeten ze als
spiegel functioneren met het gebiedsteam (Een professionele organisatie).Hoe krijgen we goede
netwerken in de diverse gebieden in de gemeente?
Bolsward: Nog niet overlegd over de notitie. Er komt binnenkort een reactie. Ondersteunt het plan
voor een werkgroep over hoe we voeling houden met de samenleving
IJlst: We kijken altijd of het beleid beter is voor de kwetsbare mens. Dat is onze opdracht. Het sociaal
domein nu al meenemen. In de lokale raad Drylts e Doarpen rûnom is niet elk dorp vertegenwoordigd.
Ouderenbonden: Moeten er nog over spreken. Niet bekend is hoe de reactie zal zijn.
Werkgroep mantelzorg: Een brede vertegenwoordiging in het AB is gewenst om zo te horen hoe
andere groepen over bepaalde zaken denken. Dit kan je dan weer meenemen in je eigen werkgroep of
lokale raad.
CIG: Missen het CIG in de notitie. Het CIG gaat zo wie zo door als zelfstandige groep, die zich
bezighoudt met de fysieke toegankelijkheid. Dus niet alleen een werkgroep van de adviesraad. Het
CIG heeft nu een directe ingang bij de wethouder. Wel is er samenhang tussen WMO en CIG: o.a.
vervoer, parkeren.
WMO adviesraad Littens: Sluit aan bij de opvatting van Sneek. Probleem: hoe hou je de contacten met
de achterban? Wat wordt de positie van de cliëntenraden? Er zijn er meer dan de twee die nu in het AB
zitten. (bv. GGZ).
Participatie mag er wel bij.
Arend: Sociaal domein: nu als eerste ons eigen huis op orde brengen en dan wellicht naar een
adviesraad sociaal domein. Het is overigens zo dat er twee partijen nodig zijn om dit tot stand te
brengen.
De cliëntenraden zijn verbonden met organisaties, zoals Patyna en de Antoniusgroep. De GGZ is ook
een organisatie, maar kleiner dan de genoemde twee. We kunnen niet met de cliëntenraden van alle
zorgaanbieders om tafel, dat is qua werk niet te doen.
Cliëntenraad Patyna: De WMO leeft niet in de cliëntenraden van Patyna.
De brede samenleving vertegenwoordigen is een onmogelijke opgave. Kies als WMO adviesraad een
aantal speerpunten uit en regel daarin mensen die de belangen goed vertegenwoordigen.
De cliëntenraden van Patyna zouden kunnen samenwerken met de lokale raden.
Sybren: Werkgroepen heeft iet s tijdelijks. Hebben we er niet een ander naam voor. Geopperd werd
doelgroepen. De grote vraag is hoe bemens je de doelgroepen/werkgroepen?
Cliëntenraad Patyna: Hoe moet een gebiedscommissie zich verstaan met de gebiedsteams. De
gebiedsteams zijn professionals die werken vanuit de organisatiedoelstelling van hun team. Dit zal
lastig worden.
Reactie DB:
Eén WMO adviesraad zoals in veel gemeenten het geval is zou het uiteindelijke doel moeten zijn.
Daarvoor moeten we nog wel een aantal zaken beter organiseren. Een daarvan is
deskundigheidsbevordering voor leden van werkgroepen en WMO-adviesraad. Besloten wordt dit in
te brengen in gesprek met de wethouder.. Het is belangrijk dit op de rit te krijgen.
Dank voor jullie reacties.
Nog niet helder is de gebiedscomissie. Het zal zo zijn dat de doelgroepen/werkgroepen hun eigen
netwerk/achterban gaan vormen om zo signalen uit de samenleving op te vangen. Zijn er dan nog
signalen die opgevangen worden door de gebiedscommissie?
Het is urgent om de organisatie binnen kort rond te krijgen.
We besluiten verder te gaan met de voorgestelde organisatiestructuur . Een werkgroep, zoals
voorgesteld door Sneek, die de gekozen organisatievorm handen en voeten zal geven, wordt staande
de vergadering ingericht. Samenstelling: Leo Slippens, Winkie Zeldenrust, Marijke Pieters en Nynke
de Vries (moet nog gevraagd worden, is met vakantie) en Loek Hogenhout vanuit het DB.
De werkgroep zal het AB een notitie aanbieden waarin de nieuwe organisatiestructuur verfijnd wordt.
Doel is om deze in de AB vergadering van 6 november te bespreken en hierover een besluit te nemen.
Belangrijk is om bij de bemensing van de werkgroepen te denken aan de spreiding binnen de
gemeente. Een groter DB is momenteel niet nodig. Het DB moet een minder prominente rol gaan
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spelen en het verkleinde AB een grotere. In dit verkleinde AB zullen we meer spreken over inhoud
dan nu het geval is, bv. over concept-adviezen aan de gemeente afkomstig van werkgroepen.
Omgekeerd kan de adviesraad vragen/opdrachten neerleggen bij werkgroepen. Dit betekent dat het AB
vaker bij een zal komen.
Een goed voorbeeld van hoe zal lopen is het advies rond de verordeningen WMO en Jeugd. Met een
klein ploegje de zaak doornemen en een reactie opstellen.
De lokale raad is een organisatie vorm maar ook een groep mensen. Die mensen willen we betrekken
bij de doelgroepen/werkgroepen.
Toos: Het is voor de cliëntenraad Antonius belangrijk om zaken te bespreken rond mantelzorg, jeugd,
etc. Want de cliëntenraad Antonius heeft niet alleen het ziekenhuis, maar ook de wijkverpleging en de
huishoudelijke hulp als werkgebied.
Cliëntenraad WWB: Het moge duidelijk zijn dat de Cliëntenraad WWB niet wil opgaan in de WMO
adviesraad.

4. Lopende zaken
Verordeningen WMO-Jeugd: Er is een reactie geformuleerd door het DB en een aantal AB leden
(men kon zich opgeven). Belangrijk is dat deze juridische tekst vertaald wordt in een document dat
gelezen kan worden door burger van onze gemeente. .
Op dinsdag 10 oktober is er een overleg over de nadere regels om 15.30 uur.
Beschermd Wonen: Overleg hierover is op maandag 9 oktober om 15.00 uur
Overleg met de wethouder is op 14 september.

5. Rondvraag
André: Op woensdag 6 oktober komt in de commissie boarger en mienskip het starttarief bij vervoer
aan de orde. Wie gaan erheen? Wij zijn als WMO platform ons er niet van bewust dat we een advies
hebben uitgebracht. Dit wordt wel genoemd. Dit kan niet. besloten wordt om in te brengen met als
inzet: Niet bespreken in de commissie.
Winkie: Openbaar vervoer: Overleg loopt goed. De regeling geldt vanaf 11 kilometer. De sociale
minima (tot 120% van het sociaal minimum) krijgen het abonnement vergoed. Anderen krijgen een
korting van 30 % (was 20%)

Lenie: er komen achterban bijeenkomsten van de cliëntenraad WWB in Workum (4 oktober),
Sneek (10 oktober) en Bolsward (12 oktober). Bezig geweest met de schuldhulpverlenging.
Jettie: Over een paar maanden is de gemeente Littenseradiel er niet meer. De WMO
adviesraad Littenseradiel is bezig met de regelingen voor mensen die overgaan naar de
gemeente de Waadhoeke en Leeuwarden. Bijvoorbeeld hoe komt het met de rolstoel, de
taxivergoeding en de parkeerkaart?
Arnold: De Bak-inn met mantelzorgers in Bolsward is van 9 t/m 14 oktober. Wordt een
bijzonder evenement.
Arend bedankt de aanwezigen voor de inbreng.

Volgende AB overleg 6 november 2017 om 9.30 uur te IJlst
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