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1. Opening
Voorzitter mevrouw De Boer opent om half tien de vergadering; ze heet de aanwezigen
van harte welkom.
Mevr. Hofman vertelt dat mevrouw Anke Meijer de bijeenkomsten van het regionaal
platform in de toekomst niet meer bij zal wonen. Ze blijft wel zitting houden in de lokale
adviesraad voorheen Nijefurd.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag vergadering 28-11-2011
Verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
- De mantelzorgdag is door 35 personen bezocht.
- Mevrouw Nota vraagt waarom er specialisten zitting moeten nemen in de nieuwe
opzet van gemeentelijk platform Wmo Súdwest Fryslân. Waarom niet net als nu
afgevaardigden van de lokale adviesraden.
Reeds in een eerder stadium is dit duidelijk uitgelegd. Een van de redenen voor de
nieuwe structuur is dat we graag alle prestatievelden vertegenwoordigd willen
hebben in het platform, zo vertelt de heer Wijnia nogmaals. Een ieder kon zich
vinden in de nieuwe constructie en is akkoord gegaan met het voorstel zoals dat in
november op tafel lag. De nieuwe structuur is twee keer besproken.
3. Mededelingen / ingekomen stukken
a. Platform
- Colofoon krant
Bij het telefoonnummer van de Wmo komt de toevoeging: ‘voor alle wmo-loketten het
centrale nummer’.

- Wmo-besluit 2012 (reeds eerder toegestuurd door Boudien Janssen)
Het besluit is niet behandeld omdat er vanuit is gegaan dat er geen veranderingen waren.
Echter Hoofdstuk 5, art. 6 klopt niet met de wettelijke regels. Gemeenten mogen geen
inkomensgrens meer hanteren (uitspraak Hoge Raad). Dit had moeten worden aangepast.
Jan Hibma vertelt dat Luuk de Haan bezig is een en ander uit te zoeken en aan te passen.
Daarna zal het stuk wederom naar de Wmo-platform leden worden gestuurd.
Afgesproken wordt dat DB hier een officiële brief over zal sturen naar het college. Nieuwe
aanvragen zullen moeten worden behandeld naar de nieuwe regelgeving.
Wel is bekend dat cliënten door medewerkers van TIC (telefonische informatiecentrale)
niet correct te woord worden gestaan (mevr. Oudenhooven vertelt hierover).
Ook de ervaringen m.b.t. ontvangst bij het Wmo-loket in Sneek zijn niet goed, zo vertelt
mevr. De Bruin.
Afgesproken wordt wethouder Tolsma voor de vergadering van 16 april uit te nodigen.
Ook dan komt het platform voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling, zodat er op
deze ochtend kennis gemaakt kan worden met de heer Tolsma. Verder zal er ruimte
moeten zijn bovengenoemde zaken te bespreken met de wethouder.
- Wijzigingen van vervoersvoorziening Wmo (bijlage)
Geen op-/aanmerkingen; akkoord.
- Contract MO (Maatschappelijke Ondersteuning; afsplitsing CIZ)
Contract is verlegd tot 20-13.
b. Gemeenten – Jan Hibma
- Via de website van de gemeente zijn de commissievergaderingen te volgen. Jan Hibma
wijst erop dat het interessant is op deze manier onderwerpen te volgen.
- Tijdpad Herijking welzijnsbeleid – kadernota Wmo wordt in mei behandeld in de raad.
Jan Hibma houdt ons op de hoogte.
- Decentralisatie AWBZ – extramurale functies gaan over naar de gemeente.
Er wordt hard aan gewerkt. Voor vragen hierover wordt verwezen naar Janneke Bakker;
zij is expert op dit gebied. Omdat uitwerking nog niet klaar is, is het verzoek dit
onderwerp nog niet op de agenda te zetten van de grote groep.
- Wethouder Tolsma wil graag kennismaken. Jan Hibma geeft de datum door (zie
hiervoor).
- Jan vertelt iets over de bezuinigingen.
- kadernota sport en bewegen door commissie enthousiast ontvangen.
4. Financieel verslag
Verslag penningmeester Wijnia
Saldo per 31-12-2011 bedraagt: € 9.357,06 (zie bijlage).
Ziet er positief uit; we zijn ruim binnen de begroting gebleven.
Begroting 2012 wordt besproken. (Zie bijlage)
Totaal van de begroting € 12.000. Dit bedrag blijft staan, ook wanneer de 3 andere
gemeenten verdwijnen.
In de toelichting bij de begroting 2012 (zie bijlage) wordt verzocht dat elke raad een
overzicht van de gemaakte kosten in 2011 samenstelt en gebaseerd op de uitgaven van
2011 een begroting voor 2012. Beide stukken graag vóór 1 april a.s. indienen (met
vermelding van banknummer en tenaamstelling) bij de penningmeester (mw. Sietske
Hofman), zodat een eerlijke verdeling gemaakt kan worden, waarbij ook rekening wordt
gehouden met dezelfde regels in gelijke situaties.
Vergadering is akkoord. Penningmeester wordt bedankt.
Jan Hibma deelt mee dat het bedrag van € 12.000 niet wordt geïndexeerd (voorstel komt
22 maart in de raad). Penningmeester vertelt dat ook onkostenvergoedingen voor de
leden van het Platform niet omhoog gaan (besloten in DB-verg. 2010).
5a. Voortgang telefonische bereikbaarheid loket
Zie bijlage, brief heer Vollebregt. We houden vinger aan de pols.

5b. Voortgang concept ontwikkelvisie
Ieder heeft dit concept in een eerder stadium ontvangen. Opgeroepen wordt eventuele
suggesties door te geven. Wûnseradiel (mw. Oudenhooven) heeft een aantal zaken op
papier gezet die doorgegeven zullen worden aan Marianneke van Duuren (cc naar
secretaresse Rita Hogendoorn en Jan Hibma).
Aan de lokale raden wordt gevraagd ook het concept kritisch te bekijken en opmerkingen,
aanvullingen door te geven.
5c. Nieuwe structuur gemeentelijk Platform Wmo Súdwester Fryslân
Voorzitter doet verslag van het werven van specialisten voor het Platform. Gevraagd was
aan de lokale raden namen voor te dragen. Echter toen er geen respons kwam is de
voorbereidingsgroep zelf aan de slag gegaan vertegenwoordigers te zoeken / benaderen.
Een en ander is positief verlopen. Mevr. De Boer noemt de namen van de mensen die
zitting willen nemen in het Platform.
- Wijken, dorpen en steden:
heer G.F. de Boer (Doarpsrûnte IJsbrechtum)
- Jeugdraad:
Thom Lageveen (voorz. JAR, komt na 1 juni)
- Mantelzorg / Alzheimercafé:
mevr. Willy Haringa-Tolsma (Folsgare)
- Ouderenbonden:
heer Nico van Vliet
- VNN, Aanzet, enz.:
heer Rob Goulooze (Stavoren)
- GGD:
heer Peter DuBois
- MEE:
mevr. Piety Huitema
- CIG:
mevr. Fina de Bruin
Mevrouw Nota stelt nogmaals de vraag of het de bedoeling is dat deze leden zitting nemen
in de lokale raden. Nee, dat is niet de bedoeling. Hun achterban is het prestatieveld dat ze
vertegenwoordigen. Heer Wijnia legt nogmaals uit hoe de nieuwe structuur tot stand is
gekomen en hoopt dat dit punt niet steeds weer opnieuw uitgelegd hoeft te worden.
Leden van Bolsward en Nijefurd geven aan dat de nieuwe structuur bij hen in het lokale
platform nog wel wat moeilijk ligt. Voorzitter Aly de Boer is bezig de vergaderingen van de
lokale adviesraden te bezoeken. Daar wil ze het desnoods nog eenmaal uit leggen.
Het huishoudelijk reglement moet t.z.t. nog worden gemaakt.
Afgesproken wordt dat de nieuwe structuur in zal gaan op de vergadering van 16 april a.s.
(met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2012).
Iedereen die nu aanwezig is (ook degene die het Platform gaan verlaten) en de
nieuwkomers zullen allen worden uitgenodigd. Wethouder Sjoerd Tolsma zou dan op
16 april het startsein kunnen geven.
6. Aanbod Zorgbelang 2012
Mevr. Oudenhooven heeft contact gehad en is in onderhandeling geweest met Zorgbelang
over het aanbod. Alle lokale raden hebben het aanbod gekregen; het regionaal platform
niet. Bij lidmaatschap van het regionaal platform zou er voor € 390,00 drie maal een
voorzittersvergadering (met 2 personen, voorzitter en ander bestuurslid) en twee maal
een themadagdeel (met onbeperkt aantal bestuursleden) mogen worden bijgewoond.
Dit zou betekenen dat de voorzitters van de lokale raden de voorzittersbijeenkomsten niet
meer bij kunnen wonen (eventueel bij toerbeurt met de voorzitter van het regionaal
platform). Sommige lokale raden zijn zelf lid.
Afgesproken wordt dat het regionaal platform lid wordt en dat de lokale raden zelf de
beslissing nemen of ze wel / niet lid worden / blijven.
7. Terugblik bijeenkomst grote groep 17 januari in Nijland
Aanwezigen zijn positief. Zeer interessante bijeenkomst; goede opkomst / belangstelling.
In het kader van de bezuinigingen wordt geadviseerd een volgende keer eigen
ambtenaren te vragen een bijdrage te leveren en niet weer mensen van dure
adviesbureaus te vragen een en ander te verzorgen. Wordt meegenomen.

8. Mededelingen / nieuws van de lokale adviesraden

Vh Wûnserad:- Voorzitter De Boer was aanwezig op de vergadering van het
lokale platform. Zeer verhelderend.
- Sportschoolbezoekers zouden wmo-kilometers van 2011 mee mogen
nemen naar 2012. Jan Hibma neemt dit punt mee; zoekt het uit.
- Het Pingloket (gem. kredietbank) is afgeschaft. Vraag is waar men nu
terecht kan. Timpaan? Jan Hibma zoekt het uit.
Vh Nijefurd: - Interne discussie over de nieuwe structuur. Voorzitter De Boer komt
binnenkort naar de vergadering van Nijefurd.
Vh Bolsward: - Problemen binnen de lokale raad m.b.t. bemensing. Contact met de
gemeente wordt, sinds de herindeling erg gemist. Het ligt allemaal erg
moeilijk. Gevoel bestaat dat Wmo niet echt meer een taak heeft. Timpaan
neemt veel van het ouderenwerk over. Het is moeilijk mensen te vinden
die zitting willen nemen. Afgesproken wordt dat Aly de Boer 11 april a.s. de
vergadering van het lokaal platform Bolsward gaat bijwonen.
Suggestie is wethouders Tolsma ook eens uit te nodigen.
CIG:
- Voor overleg zijn uitgenodigd: multifunctionele centra, wethouder Sinnema
en Akkerman.
- CIG heeft een uitnodiging voor nieuwe theater (i.v.m. toegankelijkheid)
- Van de werkgroep toegankelijkheid Skarsterlân is iemand geweest: veel
geleerd.
- Aandachtspunten: geen ringleiding in gemeentehuis IJlst; visueel
gehandicapten > glazen deuren; rotonde Normandiëplein.
Gaasterl-Sl: - Op 30 januari is er een gemeentelijke voorlichtingsavond geweest over
Wmo – AWBZ. Prima avond; goede opkomst (50 pers.). De heer Idema
van Partoer heeft de avond verzorgd.
- Op 7 februari is er een bezoek gebracht aan Zorgboerderij Kleurrijk
(Oudemirdum).
- Afspraak met wethouder.
Vh Sneek:
- Kennismaking met de nieuwe wethouder.
- Er is een nieuwe penningmeester.
- Mevr. Veenstra heeft gelezen dat Leeuwarden werkt aan ‘ontschotting’;
noemt dit positieve geluiden.
Littenserad.: - Geen nieuws.
Lemsterland: - Voorzitter De Boer bezocht de bijeenkomst van lokaal Lemsterland
(13-12);zeer zinvol.
- Er was overleg (31-1) met Skarsterlân en GS over adviesraad Friese
Meren; er komt voorstel / ontwerp. Op 29-5 komen ze weer bijeen.
- Op 13-2 was er overleg met de fractie; conclusie: er is weinig inzicht in het
Wmo-gebeuren.
- Mevr. Vd Voort stuurde afgelopen weekend punten naar DB aangaande
beleidsregels. Voorzitter zegt toe dat ze per mail antwoord krijgt.
9. Rondvraag
* Jan Hibma wil nog graag overleg / afstemming met Janneke Bakker en Rita Hogendoorn
over de bijeenkomst grote groep van 15 maart a.s.
* Mevrouw Veenstra vertelt over het ziek zijn van Lub Wiarda. Hij is goed herstellende.
* Mevrouw De Bruin (CIG) vertelt dat de voorzitter bij CIG was. Verder worden er leden
gezocht (SWFrl.) die zitting willen nemen in CIG. CIG houdt zich bezig met
toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.
* Volgende AB-vergadering is op maandag 16 april.
10. Afscheid Durk Wijnia
De heer Wijnia neemt afscheid als bestuurslid en penningmeester van het regionaal
platform. Mevrouw Sietske Hofman volgt hem op als DB-lid en penningmeester.
Mevrouw Oudenhooven bedankt de heer Wijnia, die vanaf het begin (2006/2007)
betrokken is bij het Wmo-gebeuren, voor z’n inzet. Ze noemt hem een inlevend, betrokken
en standvastig bestuurslid. Ze biedt hem een kruik beerenburger met inscriptie aan.

Jan Hibma bedankt de heer Wijnia namens de gemeente (Mary, Luuk, Janneke, Boudien
en hemzelf) voor de prettige samenwerking. De heer Wijnia is mede grondlegger van de
nieuwe structuur. Hij is helder in zijn argumenten en heeft een tomeloze inzet.
Jan overhandigt de heer Wijnia een fles wijn + boekenbon namens de gemeente.
De heer Wijnia bedankt voor prettige samenwerking, de mooie woorden en cadeaus.
Het ga jullie goed!
11. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om tien voor twaalf de bijeenkomst.

