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

Afwezig:

17 september 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:
mevr. T. de Jong-Leyenaar
GGD Fryslân:
dhr. P. du Bois
Ouderenbonden:
dhr. N. van Vliet
CIG:
mevr. F. de Bruin-Tabak
MEE Friesland:
mevr. P. Huitema
VNN-GGZ:
dhr. R. Goulooze
gem. SWFfrl.
dhr. J. Hibma (beleidsmedew.)Welzijn/zorg)
gast agendapunt 2:
dhr. L. de Haan (gem. SWFrl.)
notulen:
Janny Bijlsma-Mast
Mantelzorg:
mevr. W. Haringa-Tolsma
gem. Littenseradiel:
dhr. S. Nieuwenhuis
gem. Lemsterland:
mevr. T. vd Voort
Jongeren adv.raad SWFrl.: dhr. T. Lageveen
Dorpen/wijken:
vacature

1. Opening / welkom
Mevrouw Oudenhooven opent om half tien de vergadering; ze heet de aanwezigen van
harte welkom. Berichten van verhindering zijn er van de heer Nieuwenhuis (wegens
ziekte) en mevr. T. vd Voort. De heer Lageveen (Jongeren adv.raad SWFrl.) heeft tot nu
toe de bijeenkomsten van het Platform niet bijgewoond. Vanuit DB zal er contact met de
hem worden opgenomen.
Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde agenda.
2. Info wijzigingen in concept Wmo-verordening
- vervoersvoorziening Wmo / wegvallen inkomensgrens Wmo
De heer Luuk de Haan (gem. SWFrl.) licht dit punt m.b.v. sheets (die een ieder heeft
ontvangen) toe.
In het verleden werden er voor verschillende voorzieningen verschillende criteria
gehanteerd. Omdat dat niet handig is, wordt er overgegaan naar één systeem.
Per 1-1-2013 komt er een collectief vervoerssysteem. M.b.t. taxivervoer gelden dezelfde
criteria als voor hulp in de huishouding.
Inhoud van het nieuwe collegeadvies (eerste advies ging niet naar de raad):
* toepassen eigen ritbijdrage
* tot 1-1-2013: € 0,09 per km (was gebaseerd op roze strippenkaart)
* vanaf 1-1-2013 bij aanvraag CVV: € 0,19 p/km (gebaseerd op OV-chipkaart zonder korting)
* gebruik auto blijft € 0,21
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Mevr. De Bruin merkt op dat voor veel mensen dit wel een erg grote verhoging is.
Percentueel is van € 0,09 naar € 0,19 zeker een grote stap. Echter, de laatste aanpassing
is van lang geleden. Daarom wordt de sprong van € 0,09 naar € 0,19 verantwoord
gevonden.
De heer De Haan legt uit dat er in sommige gevallen compensatie van de eigen bijdrage
plaats kan vinden via collectieve ziektekostenverzekering.
Cliënten zullen ruim op tijd, drie maanden van te voren op de hoogte gebracht worden van
de veranderingen. Aanwezigen hechten er erg aan dat er goede, duidelijke en zorgvuldige
voorlichting (Kansbrief) plaats gaat vinden. Ook in de gesprekken die plaatsvinden n.a.v.
een aanvraag moet worden verwezen naar de bijzondere bijstandsregelingen en AV-Friso.
Er wordt op dit moment niet optimaal gebruik gemaakt van de bestaande regelingen.
Aanwezigen gaan akkoord met de voorstellen.
Secretaris zal een concept adviesbrief opstellen (leest de punten voor die er in genoemd
moeten worden).
Als aanvulling op de lijst algemeen gebruikelijke voorzieningen zegt de heer De Haan dat
sommige zaken gekoppeld zijn. Als voorbeeld wordt genoemd de traplift. De eventuele
aanpassing in de meterkast i s inclusief. Als hoofdlijn geldt dat bijzondere gevallen
gecompenseerd worden (ook al staan ze niet genoemd in de lijst).
Het ‘Kanteling-gesprek’ wordt essentieel; wat is nodig! De lijst algemeen gebruikelijke
voorzieningen gebruiken als richtlijn.
Website
Aanwezigen zijn voor afschaffen van de website. Wel wordt geadviseerd de domeinnaam
aan te houden.
Voorzitter bedankt de heer De Haan voor zijn bijdrage aan deze bijeenkomst.
3. Notulen bijeenkomst 25-6-2012
- Enkele puntjes worden aangepast.
- Heer Struiving zou graag zien dat het woord klachten niet meer gebruikt wordt. Hij vindt
verbeterpunten een beter woord. (Blz. 3 vd het verslag – aanbesteding vervoer.)
- Rapport Partoer – Jan Hibma zal het rapport rondsturen.
- De heer Du Bois geeft aan het verhaal van mevr. Alie de Boer niet helder te vinden.
DB-leden vertellen de oorzaak niet te weten. Mevr. De Boer heeft zelf de keus gemaakt
niet op de reden(en) in te willen gaan.
Verslag wordt vastgesteld.
4. Ingekomen stukken / mededelingen
Ingekomen
Geen.
Mededelingen
- Themamiddag 20 september
Het is niet gelukt het beoogde thema goed voor te bereiden. Er wordt t.z.t. op
teruggekomen.
5. Mededelingen gemeente (Jan Hibma)
- Herijking Wmo- en Welzijnsbeleid (bijlage versie 12-9-2012)
De door Jan Hibma aan een ieder toegestuurde versie is nog niet compleet. Het document
is kort voor deze bijeenkomst ontvangen. Maar er komt nog genoeg tijd –tijdens de
inzage/inspraakprocedure- om te reageren, zo vertelt de heer Hibma.
Nu wordt er alleen een reactie verwacht over de ingeslagen weg (hoofdlijnen).
Op 2 oktober wordt het beleid in het college besproken. Daarna ligt een en ander drie
weken ter inzage bij verschillende partijen. Vervolgens neemt het college een
voorgenomen besluit. In december wordt dit onderwerp in de raad behandeld.
Gekozen richting: een flexibel Wmo- en welzijnsbeleid.
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Per jaar zal worden bekeken wat er moet gebeuren. Eigen kracht / zelfredzaamheid wordt
essentieel! De komende 4 jaar zal het beleid worden uitgebouwd.
Gekeken wordt welke interventies zijn echt nodig; interventies zo goed mogelijk op elkaar
afstemmen (pilot met Timpaan).
De heer Hibma vertelt dat de 9 punten op bladzijde 3 de ‘bodem’ zijn. Hij neemt ze met
aanwezigen door.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

We willen het Wmo- en welzijnsbeleid vooral inzetten op de kwetsbare burgers (jongeren, ouderen,
overbelaste mantelzorgers en maatschappelijke uitvallers) met dreigend regieverlies (15%) en langdurig
regieverlies (5%).
De uitvoerende organisaties (Wmo en welzijn) krijgen meer verantwoordelijk in de zin, dat ze meer
vrijheid krijgen om in te spelen op actuele situaties. Dit op basis van het principe direct er op af.
De ondersteuning is in principe tijdelijk van aard. Dus geen jarenlange structurele ondersteuning meer.
Tevens flexibel in de zin, dat deze wordt ingezet waar zich problemen voordoen.
De ondersteuning is gebiedsgericht conform de 10 clusters waarin de gemeente is opgedeeld.
De ondersteuning bestaat in principe uit ‘evidence based’ interventies en waar mogelijk worden
preventieve interventies ingezet (websites, inlooppunten).
Wat we zelf kunnen doen, gaan we zelf doen. Uiteraard na een goede afweging van de voor- en
nadelen.
We willen niet langer voor elke doelgroep een aparte ondersteuner, maar streven naar generalisten in
de zin, dat bijvoorbeeld de opbouwwerker en de jongerenwerker breed inzetbaar zijn.
We willen geen versnippering en streven daarom naar het uitgangspunt van één huishouden, één plan
en één hulpverlener. In het verlengde hiervan willen we in principe niet zaken doen met meerdere
aanbieders die hetzelfde product aanbieden.
We bezuinigen niet op de ondersteuning van vrijwilligers & mantelzorgers, SMW, AMW, Sociale Teams
en slechts ten dele op opvoedingsondersteuning.

Het is belangrijk zo zegt hij dat jullie je kunnen vinden in deze 9 uitgangspunten.
De heer Du Bois merkt op dat hij de koppeling met gezondheidsbeleid mist; trajecten
lopen niet synchroon. Advies is Wmo en gezondheid aan te scherpen.
Vergadering kan zich vinden in de grote lijnen, de filosofie van het stuk. Het is praktisch
gericht, maar moet absoluut niet lijviger.
6. Concept Huishoudelijk Reglement (bijlage)
Omdat de afvaardiging naar het Platform geregeld is in de verordening is dit punt niet
opgenomen in het huishoudelijk reglement. DB gaat er nog naar kijken of dit onderwerp
eventueel nog opgenomen kan worden onder punt 4 van het reglement.
In de vergadering van 22 oktober komt dit punt nogmaals op de agenda.
Afgesproken wordt dat het h.h.reglement na 1 jaar geëvalueerd gaat worden.
7. Financiële notitie / verdeling financiële middelen
Aanwezigen gaan akkoord met de notitie / verdeling van de middelen.
Volgende bijeenkomst komt de begroting 2013 op de agenda.
8. Vacature voorzitter
Op de oproep van voorzitter zijn 2 reacties binnengekomen. DB heeft met beide
kandidaten een gesprek gehad. Voorzitter doet verslag.
Voorgesteld wordt de heer E.G. Gaarlandt (Gaastmeer) te benoemen.
Aanwezigen gaan akkoord.
9. Rondvraag
- Mevr. De Bruin (CIG) zegt het jammer te vinden dat er te weinig tijd is om de punten
aangaande CIG goed naar voren te kunnen brengen.
- Op 24 september is er overleg betr. bereikbaarheid gebouwen.
- Zorg m.b.t. scootmobiels gaat niet werken
- Afgesproken wordt dat Wmo-platform een ‘ongevraagd-advies brief’ naar het college
gaat sturen (secr. Mw. Hogendoorn maakt concept). Volgende keer op agenda. Dit betreft
het voorstel over een pool voor scootmobielen en het wonen in een geschikt huis.
- Er wordt een secretaris gezocht voor CIG. Suggestie: plaatsing advertentie.
10. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit tegen twaalf uur de bijeenkomst.
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Afspraken:
- Alles wat er aan stukken, agenda’s e.d. binnenkomt vanuit het regionaal platform
doorgeven aan de achterban en omgekeerd.
- Huishoudelijk reglement: op de eerstvolgende AB-vergadering komt huishoudelijk
reglement nogmaals op de agenda.

Volgende vergaderdata
4-10 dagelijks bestuur
22-10 algemeen bestuur
8-11 dagelijks bestuur
26-11 algemeen bestuur
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