Concept
Verslag vergadering regionaal platform Wmo Súdwest Fryslân
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:

25 juni 2012
stadhuis Sneek (Waltakamer)
secretaris:
mevr. R. Hogendoorn
gem. SWF (vh) Sneek:
mevr. C. Veenstra-Oomkes,
gem. SWF (vh) Bolsward: mevr. G. Venema-Sprik
gem. SWF (vh) Wûnserad: dames. H. Oudenhooven, voorzitter a/i
gem. SWF (vh) Nijefurd:
mevr. S. Hofman-Rookmaker, penningm.
gem. Gaasterlân-Sleat:
heren C. Schellens, A. Struiving
gem. Lemsterland:
dames T. de Jong-Leyenaar, T. vd Voort
gem. Littenseradiel:
dhr. S. Nieuwenhuis
GGD Fryslân:
dhr. R. du Bois
Ouderenbonden:
dhr. N. van Vliet
CIG:
mevr. F. de Bruin-Tabak
MEE Friesland:
mevr. P. Huitema
gem. SWFfrl.
dhr. J. Hibma (beleidsmedew. Welzijn/zorg)
mevr. B. Janssen-Terbraak (beleidsadviseur)
notulen:
Janny Bijlsma-Mast
gast 1e deel vd bijeenk.:
dhr. S. Tolsma (wethouder gem. SWFrl.)
VNN-GGZ:
dhr. R. Goulooze
Mantelzorg:
mevr. W. Haringa-Tolsma
Jongeren adv.raad SWFrl.: dhr. T. Lageveen
Dorpen/wijken:
dhr. G. de Boer
Voorzitter:
mevr. A. de Boer-Heegsma

1. Opening / introductie, kennismaking wethouder S. Tolsma
Mevrouw Oudenhooven opent om half tien de vergadering; ze heet de aanwezigen van
harte welkom. Ze heet in het bijzonder welkom wethouder de heer Tolsma.
Mevrouw Oudenhooven zal vanochtend de vergadering leiden. Voorzitter mevrouw Aly de
Boer-Heegsma heeft haar functie als voorzitter van de Wmo neergelgd. Ze heeft inmiddels
de leden van het platform hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Er is in dit schrijven geen
reden voor haar besluit gegeven. Mevrouw Oudenhooven zegt onder punt 6 van de agenda
terug te zullen komen op dit onderwerp. Ze geeft eerst het woord aan wethouder Tolsma.
Heer Tolsma vertelt het een en ander over de aanstaande bezuinigingen die de gemeente
Súdwest Fryslân moet doorvoeren. Het gaat om een bedrag van € 12 miljoen; een forse
ingreep. Hij zegt dat de ‘inspreekbrief’, naar voren gebracht door mevrouw Oudenhooven,
goed is ontvangen. Adviezen van het Wmo-platform worden belangrijk gevonden.
Eventueel kan er nog een aparte afspraak voor het platform gemaakt worden.
Donderdagavond worden de richtinggevende, kaderstellende voorstellen in de raad
besproken. De voorstellen worden nog niet meteen uitgevoerd. Pas als de begroting van
2013 (sept/okt) definitief wordt vastgesteld worden de voorstellen nogmaals
doorgenomen, zo zegt de heer Tolsma. Het is een kwestie van ‘passen en meten’; wat is
haalbaar, wat niet. Maar de 12 miljoen euro aan bezuinigingen moet worden gehaald.
Ieder voorstel is gebaseerd op wat er op dit moment aan wordt uitgegeven.
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De inhoudelijke criteria m.b.t. de bezuinigingen zijn terug te vinden in de kadernota Wmo,
de ontwikkelvisie, het welzijnsbeleid. Daar waar al kaders waren, worden deze gebruikt. Er
zijn echter ook velden waar nog i.v.m. de fusie nog geharmoniseerd moet worden.
De 3 decentralisaties moeten ook nog worden uitgewerkt. We zijn er nog niet; het is
slechts een eerste stap.
De meicirculatie is binnen. Ook dit valt tegen; er zal nog eens € 2 miljoen extra bezuinigd
moeten worden.
Vanuit aanwezigen wordt gevraagd of de perspectiefnota niet iets eerder verspreid kan
worden onder de leden van het platform. De heer Tolsma antwoordt dat zodra het product
klaar is het naar alle betreffende geledingen gaat. Het systeem zit nu eenmaal zo in
elkaar. Misschien bestaat de mogelijkheid reeds in de voorfase mee te denken; in het
voortraject valt misschien iets te winnen, aldus de wethouder.
Aanwezigen zijn van mening dat ze te laat betrokken worden bij het beleid dat het
platform aan gaat.
De heer Hibma merkt op dat het platform misschien na moet denken over de frequentie
van vergaderen. Er zit veel tijd tussen de bijeenkomsten; elders wordt er vaker vergaderd.
Hier valt ook iets te winnen.
De wethouders wijst erop dat het platform de kennis van heer Hibma en mevrouw
Janssen, als intermediair, altijd kan benutten.
Op de vraag of er ook op het personeel bezuinigd gaat worden binnen Súdwest Fryslân
antwoordt de wethouder dat dit zeker het geval is. Dit gebeurt via natuurlijk verloop;
gedwongen ontslagen zullen er niet volgen.
Fusie van gemeente De Friese Meren staat ambtelijk gepland op 1-1-2013; bestuurlijk
gebeurt dit op 1-1-2014.
Mevrouw Oudenhooven dankt de heer Tolsma voor verhaal.
De agenda zal in een iets andere volgorde worden afgewerkt dan vermeld staat.
2. Bezuinigingen (zie bundel besparingsvoorstellen III, betreft de hele Wmo)
(Punt staat als agendapunt 6 genoemd op de agenda. I.v.m. aanwezigheid van Boudien
Janssen\ -zij zal daar waar nodig zaken toelichten- is dit punt naar voren gehaald.)
Mevrouw Janssen deelt als eerste mee dat i.v.m. fusie De Friese Meren cliënten tijdig
zullen worden geïnformeerd. De manier waarop dit zal gebeuren wordt nog bekeken.
Waarschijnlijk komt er een loket in Joure (Skarsterlân heeft een eigen sociale dienst).
Hierna stelt de voorzitter per prestatieveld de bezuinigingen aan de orde.
Niet iedereen heeft de bijlage bij dit punt geprint. De leden van Gaasterlân-Sleat hebben
het bij hun eigen gemeente laten printen. Het is niet duidelijk of Lemsterland,
Littenseradiel en SWFrl. er op dezelfde manier met deze vraag om zullen gaan. Verder is
een suggestie ‘haal er uit wat je denk dat van belang is’; alles printen is dan niet nodig.
Binnen DB zal punt worden besproken.
Reacties op de bezuinigingsvoorstellen vanuit vh Wûnseradiel en vh Nijefurd zie bijlage.
3. Concept Beleidsregels Wmo
(Punt staat op de agenda als nr. 5 vermeld.)
Mevrouw Janssen licht concept beleidsregels toe. Er is nog niet vanuit de kanteling
(juridische regels) gewerkt. Voor de Wmo zal zoveel mogelijk ‘plaatselijk’ beleid gevoerd
worden; zoveel mogelijk aansluiten bij het CAK-verhaal. De wisselwerking met de
belastingdienst loopt nog niet altijd even soepel, zo zegt mevrouw Janssen.
Er zal heel goed naar de indicaties moeten worden gekeken wat betreft scootmobiels. Ook
controle op het wel / niet gebruik ervan zal goed gecontroleerd moeten worden zo vinden
aanwezigen. Vaak ook worden gebruikers niet goed geïnstrueerd. Herindicatie (aan de
keukentafel) moet ook zorgvuldig gebeuren.
Heer Du Bois merkt op dat het essentieel is dat er aandacht is voor de kwetsbare, oudere
groepen; zij mogen niet de dupe worden. Hij vertelt dat er in dit kader gewerkt wordt aan
een project voor deze doelgroep. Friesland Zorgverzekeraar is de initiatiefnemer van deze
pilot. Een en ander moet nog geëvalueerd. Mevrouw De Bruin vertelt dat er meerdere
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projecten lopen. De ‘overlap’ zou er uit moeten. Er wordt sterk voor gepleit dat de
ouderenadviseur blijft.
Gemeente heeft het voornemen de Nieuwsrubriek uit de huis-aan-huis bladen te laten
verdwijnen. Het nieuws zou in de toekomst alleen nog digitaal gehaald kunnen worden. Dit
zou een slecht maatregel zijn voor Wmo-gebruikers.
Tevens zou de bezuinigingen op de bibliotheken nadelig uitpakken voor Wmo-gebruikers.
Beide punten zullen worden aangekaart.
Wat het verstrekken van goedkopere hulpmiddelen vertelt mevrouw Janssen dat eerst de
bestaande contracten uitgediend moeten worden. De kwaliteit mag er echter niet onder
lijden, zo vinden aanwezigen.
Aanbesteding vervoer
Vervoer is aan 3 bedrijven gegund. Vormgeving moet nog worden uitgewerkt. Als het
zover is komt mevrouw Janssen terug in de platform bijeenkomst om een en ander uit te
leggen. De eisen zoals nu neergelegd gaan in per 1-1-2013. Huidige klachten kunnen wel
worden doorgegeven aan de gemeente, maar of er iets mee gedaan kan worden is nog
maar de vraag. Na 1-1-2013 kunnen we echt iets aan de klachten doen, zo zegt mevrouw
Janssen. (Okt/nov komt dit punt weer op de agenda.)
Voorzitter bedankt Boudien Janssen voor haar toelichting.
4. Ingekomen stukken / mededelingen
Ingekomen
- Jaarverslag 2011 Centrale Cliëntenraad Antonius Zorggroep
- Brief G.J. de Boer – de heer de Boer, die namens wijken, dorpen en steden zitting heeft
in het platform geeft op 21 juni te kennen zijn functie in het platform ter beschikking te
stellen. Hij geeft met reden aan waarom hij het gevoel heeft dat de Wmo-adviesraad
niets nuttigs kan doen voor de dorpen in de nieuwe gemeente SWFrl.
- Informatie besparingsvoorstellen
- Steunbrief Wmo cliëntenraad Littenseradiel
- Brief voorzitter mevr. A. de Boer-Heegsma – zie elders in dit verslag
- Aanbesteding Wmo-vervoer
- Mail mevr. T vd Voort (o.a. wijzigingen eigen bijdrage; vervallen inkomensgrens; te
grote bestanden om uit te printen)
- Kansbrief (verspreid door de dhr. S. Nieuwenhuis) – prima initiatief !
Mededelingen
a. Platform
- Gem. Littenseradiel (heer Nieuwenhuis) kaart aan dat lokale platforms niet tijdig op de
hoogte gebracht worden van zaken. Littenseradiel heeft dit laten weten. Hij verzoekt het
DB ook vanuit het regionaal platform het college en de raad hierover te informeren.
Mevrouw Oudenhooven heeft dit in de ‘inspreektekst’ reeds meegenomen.
- Op 22 mei is er een gesprek geweest (DB) met de heer Vijfschaft. Sommige zwembaden
worden in de toekomst met sluiting bedreigd. Ook dit raakt de Wmo-gebruikers.
b. Gemeenten – Heer Hibma
- Bezuinigingen
M.b.t. Sport en Bewegen ligt er een concept beleidsstuk waar zwembaden onderdeel van
uit maken. Er is de 62 basisscholen een aanbod gedaan. De respons valt tegen; 12 van
de 62 lijken mee te willen doen (vervoer voor eigen rekening). Voor SO en SBO zal er
‘maatwerk’ worden aangeboden. Mevrouw Hofman zou graag zien dat kinderen van
asielzoekers niet worden vergeten bij dit onderdeel.
- Welzijnsbeleid
- Integraal beleidsplan Wmo – bezuinigingsvoorstellen; zodra er 0-versie is krijgen leden
platform deze.
- Bijeenkomst grote groep 20-9 (onderwerp AWBZ-begeleiding) – misschien even
uitstellen i.v.m. verkiezingen.
- Vergaderfrequentie moet wellicht iets omhoog; eens per maand is beter.
Dit o.a. om beter aan te kunnen sluiten op de verschillende trajecten en mindere volle
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agenda’s per vergadering.
5. Notulen vergadering 16-4-2012
De opmerkingen worden verwerkt. Verbeterd exemplaar wordt meegestuurd met dit
concept verslag.
Verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
- Brief van een bezorgde ouder over p.g.b. voor haar kind (blz. 2 punt 3) – is
afgewikkeld.
6a. Evaluatie bijeenkomst 5-6-2014 van de 4 lokale adviesraden / Vertrek
voorzitter A. de Boer-Heegsma
Mevrouw Oudenhooven vertelt dat voorzitter De Boer op 5 juni jl., na de bijeenkomst van
de 4 lokale adviesraden heeft laten weten met onmiddellijke ingang te stoppen als
voorzitter van het regionaal platform. Ze vertelt over de gang van zaken.
Er is nog wel met mevrouw De Boer gesproken, maar haar besluit stond vast.
Er moet dus een nieuwe voorzitter worden gezocht. Het functieprofiel zal naar een ieder
gemaild worden. Suggesties zijn welkom. Er wordt 1 naam genoemd. DB krijgt mandaat
inz. dit onderwerp tot de benoeming van de nieuwe voorzitter.
7. Concept Huishoudelijk reglement
Punt blijft staan tot de volgende bijeenkomst.
8. Verdeling financiële middelen
Punt blijft staan tot de volgende bijeenkomst.
9. Rondvraag
Geen vragen.
10. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit tegen twaalf uur de bijeenkomst.

Afspraken:
- Alles wat er aan stukken, agenda’s e.d. binnenkomt vanuit het regionaal platform
doorgeven aan de achterban en omgekeerd.
- Namen kandidaat-voorzitter doorgeven aan DB-leden of Janny Bijlsma.
- Huishoudelijk reglement: op de eerstvolgende AB-vergadering komt hh-reglement op de
agenda.

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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