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1. Opening
Voorzitter mevrouw De Boer opent om half tien de vergadering; ze heet de aanwezigen
van harte welkom. Het is de eerste keer dat er in de nieuwe samenstelling vergaderd gaat
worden. De fusie van de verschillende gemeenten (SWFrl.) en het streven
vertegenwoordigers uit alle prestatievelden vertegenwoordigd te krijgen in het platform
zijn redenen geweest een nieuwe structuur neer te zetten.
Hopelijk, zo zegt de voorzitter, komt er iets moois tot stand.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat wethouder Tolsma aanwezig zou zijn voor de
officiële start. Echter, hij had verplichtingen elders. Als ‘alternatief’ spreekt hij de
vergadering toe via het scherm. Hij heet de nieuwe leden welkom. Denkt dat de ‘oude’ en
de nieuwe leden samen een goede mix zullen vormen voor het platform. Hij hoopt op een
goede samenwerking met de gemeentebestuurders, dat er een goede wisselwerking mag
zijn. Veel succes voor de toekomst!
Op 25 juni zal de wethouder aanwezig zijn op de bijeenkomst van het regionaal platform.
2. Welkom nieuwe leden - kennismakingsrondje
Voorzitter heet alle nieuwe leden bijzonder hartelijk welkom. Een speciaal woord van
welkom is er voor de heer Vollebregt, interim manager team Zorg gem. SWFrl.
Er volgt een zeer korte kennismakingsronde.
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3. Mededelingen / ingekomen stukken
a. Platform
- Brief van een (bezorgde) ouder over p.g.b. voor haar kind, die via lok. Platform Sneek
binnenkwam, is doorgestuurd naar de wethouder. Het is niet bekend of er reeds een
antwoord is. Antwoord zal bij platform Sneek binnenkomen. Regionaal Platform wil graag
even op de hoogte gebracht worden van de reactie op de brief.
- Voorzitter verzoekt alles wat er aan stukken, agenda’s e.d. binnenkomt vanuit het
regionaal platform door te geven aan de achterban. Zo houden we elkaar op de hoogte.
b. Gemeenten – Heer Hibma
- Gemeente krijgt te maken met fikse bezuinigingen. In de 1 e ronde gaat het om een
bedrag van 9 miljoen euro. Een grote operatie, die in juni in de raad wordt besproken.
- Bij het integrale beleidsplan Wmo (incl. financiële paragraaf) zal het Wmo-platform nauw
worden betrokken. In december2012 komt het beleidsplan in de raad.
- AWBZ begeleiding
Bijdrage gemeente in de bijeenkomst ‘grote groep’ is enigszins teleurstellend verlopen.
- Kadernota
Voor reacties was het kortdag, maar de routing moet door. In mei is de behandeling in de
raad. Er wordt geprobeerd de reacties zoveel mogelijk nog mee te nemen. Ze worden
zeker meegenomen in het integraal beleidsplan. Ook tussentijds, zo meldt de heer Hibma,
worden opmerkingen meegenomen; het is een dynamisch geheel. Heer Hibma bundelt de
reacties en via de mail zal hij een en ander toesturen.
Op de opmerking dat de reactietijd te kort is geweest, antwoord de heer Hibma dat de
kaders reeds acht maanden bekend zijn.
Wat de bezuinigingen betreft die zullen ook in het platform worden besproken. Dat ook de
Wmo er iets van zal voelen is duidelijk. Het gaat erom dat de juiste keuzes worden
gemaakt. Bekeken moet worden wat echt nodig is (Kanteling). Mensen die het echt nodig
hebben behoren hun voorzieningen te houden. Wettelijk mag er geen inkomenstoets meer
plaatsvinden.
Voorzitter wijst op de commissievergadering ‘boarger & mienskip’ 2 e woensdag in mei. De
bijeenkomst kan in de zaal worden gevolgd, maar ook via internet. Eventueel bestaat de
mogelijkheid spreektijd aan te vragen. Erg ‘nieuwsgierig’, zo meldt mevrouw De Boer.
- Heer Vollebregt
De heer Vollebregt vertelt dat hij sinds september interim manager team Zorg is bij de
gemeente Súdwest Fryslân. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding op de Kanteling.
Hij vertelt hoe de situatie was; op dit moment wordt getracht de knelpunten boven water
te krijgen. Er wordt een opleidingtraject gestart voor alle consulenten, gekoppeld aan
coaching on the job (vraagverheldering wordt hierin meegenomen). Dit alles in het kader
van de Kanteling. Voorkeur gaat uit naar het voeren van de gesprekken bij de mensen
thuis. Echter, logistiek ligt dit soms moeilijk. Als ‘kantelingsgesprekken’ goed gevoerd
worden, zijn mensen vaak wel tevreden. Het gaat om incidenten in geval iets mis gaat.
Bij zoveel contacten zijn er altijd zaken die niet goed gaan.
De klachten die zijn aangereikt zijn te algemeen, globaal. Er zijn geen namen, tijd of
plaatsen genoemd. Met anonieme klachten kunnen we weinig; er kan niet op gestuurd
worden, zo zegt de heer Vollebregt. (Klachten zijn via Timpaan binnengekomen.)
Ook bij MEE komen (anonieme) klachten binnen. Naast de heer Vollebregt is de heer
Rients Bergstra er ook voor klachten. Er wordt gewerkt aan een zo goed mogelijk
communicatie. Omdat de inkomensgrens niet meer gehanteerd mag worden, wordt er
gewerkt aan beleid hoe hier mee om te gaan. Het voorstel, dat door de heer Luc de Haan
gemaakt wordt, zal t.z.t. (waarschijnlijk in juni) op de agenda deze vergadering komen.
Voorzitter bedankt de heer Vollebregt voor zijn relaas. Het is erg plezier d.m.v. korte
lijnen op de hoogte te worden gehouden van zaken.
4. Notulen vergadering 20-2-2012
Verslag wordt vastgesteld.
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Naar aanleiding van het verslag
- Huishoudelijk reglement
Op de eerstvolgende DB-vergadering komt hh-reglement op de agenda.
- Pingloket – Wûnseradiel
Loket blijft tot 1-10-2012, maar zal minder uren geopend zijn.
- Zorgbelang
Zorgbelang krijgt in de toekomst landelijke subsidie. Er gaat gewerkt worden met
een andere structuur. Je hoeft niet meer lid te zijn; in geval van bijv. voorlichting
kan Zorgbelang worden ingehuurd. Mevr. Oudenhooven legt uit. Een positieve
verandering. Mevr. Oudenhooven meldt dat er op 8 november nog een uitwisseling
is waarvoor € 390,00 betaald moet te worden. Het is zinvol dit te doen.
5. Financiën – verdeling budget
Voorgesteld wordt eerst een voorschot over te maken naar de lokale raden.
DB beraadt zich hoe we verder gaan. In juni-vergadering werkwijzen, contacten, financiën
op de agenda. Declaratieformulieren zijn naar een ieder gemaild. Declaraties worden, net
als in het verleden, per kwartaal of per halfjaar ingediend bij de penningmeester (mevr.
Hofman). Alle leden zullen een uitleg ontvangen over de declaratie.
De vier lokale adviesraden zullen een uitnodiging ontvangen om in juni bij elkaar te komen
voor een brainstormsessie.
6. Evaluatie grote groep 15-3 Bloemkamp Bolsward
De rol vanuit gemeente SWFrl. is te summier, onvoldoende geweest. In de (ambtelijke)
communicatie is er iets niet goed gegaan. Functionaris VCP heeft een goed verhaal
gehouden (transitie naar nieuwe situatie – Kanteling). Locatie Bloemkamp is goed
bevallen, maar er zal in de toekomst ook worden gekeken of er dorpshuizen in de regio
geschikt zijn voor dit soort bijeenkomsten, zodat er gerouleerd kan worden. In september
is er weer een bijeenkomst ‘grote groep’. Voorzitter roept op suggesties voor onderwerpen
aan te reiken. Gevraagd wordt punten, ideeën door te geven aan DB-leden of Janny
Bijlsma.
7. Signalen uit de lokale adviesraden
Vh Nijefurd: - Mevr. Hofman zegt opmerkingen mbt Kadernota van afd. Nijefurd goed
terug te kunnen vinden.
Vh Bolsward: - Vergadering lok. Platform uitgesteld i.v.m. ceremonie naturalisatie
indruk: teleurstellend, sober; burgemeester hield moeilijk verhaal
- Positiever over toekomst lokale raad; ‘iemand’ komt luisteren en advies
geven; resultaat zal worden gedeeld met aanwezigen.
- Ouderwerk’ werkt erg goed; is ‘goedkoper dan Timpaan.
In kader herijking welzijnsbeleid wordt dit meegenomen. Kan meeliften
met integraal beleidsplan, zo zegt heer Hibma.
Vh Sneek:
- Dhr. Vollebregt is geweest.
- De stemming was niet geweldig; 1e afmeldingen zijn binnengekomen.
Adviesraad vraagt zich af: wat is de taak en zin van lokaal adviesraad.
Mevr. Oudenhooven doet de suggestie een bijeenkomst te beleggen voor
leden van de lokale adviesraden. Dit lijkt haar nodig. Wat is onze taak en
hoe gaan we verder? Voorzitter De Boer zegt met een vervelend gevoel te
zijn vertrokken van de bijeenkomst in Sneek. Ze heeft geprobeerd mensen
te motiveren; soms lukt dit, soms ook niet. Ze vindt dat er een omslag
moet worden gemaakt.
Vh Wûnserad:- Kadernota besproken; punten doorgegeven.
- Er komt een gesprek met verschillende disciplines in Wûnseradiel.
CIG:
- Secretaris is gestopt; voorzitter neemt portefeuille er tijdelijk bij.
- 25-4 overleg met ambtenaren SWF ‘die er toe doen’ (kader
toegankelijkheid).
- Prima checklist ontvangen van Skarsterlân mbt verkenning en
toegankelijkheid
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- Overleg in verband met toegankelijkheid nieuwe theater
- Brugverhoging gaat niet door.
- Bezig met proberen steigers hoger te krijgen voor bootjesmensen.
Naar aanleiding van bovenstaande wordt gevraagd hoe het gesteld is met
de toegankelijkheid in het buitengebied. Wmo-raden hebben hier een taak
in. Wat kunnen we doen? Misschien m.b.t. watersport Marrekrite
inschakelen? In oktober is er een dag van de toegankelijkheid.
Wat te doen? Komt op later tijdstip aan de orde.
Gaasterl-Sl: - Geen mededelingen.
Littenserad.: - Geen mededelingen.
Lemsterland: - Geen mededelingen.
8. Rondvraag
* Heer Van Vliet vraagt naar de aanbesteding Wmo-kilometers. In de grote groep (januari
in Nijland) is hier over gesproken. Het is niet bekend hoe de stand van zaken is. Jan
Hibma zal navraag doen en eventueel een samenvatting mailen.
Mevrouw Oudenhooven weet dat er deze week duidelijkheid komt; de inschrijving sluit.
9. Afscheid leden lokale adviesraden
Mevrouw Meijer (vh Nijefurd) komt niet terug. Ook voor de dames Nota (vh Bolsward) en
Baarda (vh Wûnseradiel) is het afgelopen. Mevr. Baarda blijft nog wel reservelid. Dames
Meijer en Nota zijn afwezig. Voorzitter bedankt de dames voor hun inzet. Ze krijgen een
bos bloemen.
10. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om half twaalf de bijeenkomst.

Afspraken:
- Alles wat er aan stukken, agenda’s e.d. binnenkomt vanuit het regionaal platform
doorgeven aan de achterban en omgekeerd.
- Kadernota : heer Hibma bundelt de reacties en via de mail zal hij een en ander
toesturen.
- Huishoudelijk reglement: op de eerstvolgende DB-vergadering komt hh-reglement op de
agenda.
- Bijeenkomst september: voorzitter roept op suggesties voor onderwerpen aan te reiken.
Gevraagd wordt punten en ideeën door te geven aan de DB-leden of aan Janny Bijlsma.
- Taak lok. Adviesraad: mevr. Oudenhooven doet de suggestie een bijeenkomst te
beleggen voor leden van de lokale adviesraden.

Volgende vergaderdata
30-8 dagelijks bestuur
17-9 algemeen bestuur
20-9 bijeenkomst grote groep
4-10 dagelijks bestuur
22-10 algemeen bestuur
8-11 dagelijks bestuur
26-11 algemeen bestuur
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