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

Afwezig:

22 oktober 2012
stadhuis Sneek (Waltakamer)
voorzitter:
dhr. E.G. Gaarlandt
secretaris:
mevr. M.I. Hogendoorn
gem. SWF (vh) Sneek:
mevr. C. Veenstra-Oomkes,
gem. SWF (vh) Bolsward: mevr. G. Venema-Sprik
gem. SWF (vh) Wûnserad: mevr. H. Oudenhooven
gem. Gaasterlân-Sleat:
heren C. Schellens, A. Struiving
gem. Lemsterland:
dames T. de Jong-Leyenaar, T. vd Voort
Ouderenbonden:
dhr. N. van Vliet
CIG:
mevr. F. de Bruin-Tabak
MEE Friesland:
mevr. P. Huitema
VNN-GGZ:
dhr. R. Goulooze
Mantelzorg:
mevr. W. Haringa-Tolsma
gem. SWFfrl.
dhr. J. Hibma (beleidsmedew.Welzijn/zorg)
gast agendapunt 7, 8:
dhr. L. de Haan (gem. SWFrl.)
notulen:
Janny Bijlsma-Mast
gem. SWF (vh) Nijefurd:
mevr. S. Hofman-Rookmaker, penningm.
gem. Littenseradiel:
dhr. S. Nieuwenhuis
GGD Fryslân:
dhr. P. du Bois
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. In het bijzonder heet ze onze nieuwe voorzitter de heer E.G. Gaarlandt
welkom. Berichten van verhindering zijn er van mevr. S. Hofman en de heer P. du Bois.
De agendapunten 7 en 8 zullen, in verband met de beschikbare tijd van de heer Luuk de
Haan, worden behandeld na punt 2 (notulen vorige vergadering).
2. Notulen bijeenkomst 17-9-2012 (bijlage)
- Gevraagd wordt of de roze strippenkaart is verdwenen in het kader van de
bezuinigingen. De heer De Haan vertelt dat het college de gemeente adviseert geen
kortingssystemen over te nemen van andere systemen. Het is dus een bewuste keuze.
- Met betrekking tot de algemeen gebruikelijke voorzieningen geeft de heer De Haan
nogmaals aan de lijst te gebruiken als richtlijn. De VGN heeft een brochure uitgegeven
waarin dit ook nadrukkelijk naar voren komt.
- Themamiddag van 20 september ging niet door. Opgemerkt wordt dat er wel subsidie
komt voor deze activiteit; geld moet wel worden gebruikt. DB is van mening dat er wel
een goed thema moet zijn.
Verslag wordt vastgesteld.

1

Voorstellen nieuwe voorzitter, voorstellingsrondje
Mevrouw Oudenhooven stelt de heer E.G. Gaarlandt (Gaastmeer) voor. Hij vertelt het een
en ander over zichzelf. Er volgt een rondje voorstellen.
Voor de leden van Lemsterland, de dames T. de Jong-Leyenaar en T. vd Voort is het de
laatste vergadering; zij zijn 26 november verhinderd. Voor de heren C. Schellens en
A. Struiving (gemeente Gaasterlân-Sleat) is 26 november de laatste keer dat ze de
vergadering bijwonen. DB denkt na over een ‘passend’ afscheid.
7. Invoeren eigen bijdrage Wmo (bijlage)
De heer Luuk de Haan vertelt dat er voor het gebruik van elke voorziening een eigen
bijdrage wordt gevraagd. Daarbij wordt in het kader van rechtvaardigheid altijd naar het
eigen inkomen gekeken. (De bijdrage is dus inkomensafhankelijk.) In het geval er voor
een voorziening al de maximale eigen bijdrage wordt betaald, behoeft deze niet nogmaals
te worden betaald voor het gebruik van een volgende voorziening.
(Op de website van CAK is informatie te vinden over de eigen bijdrage.)
Een en ander gaat in op 1 januari 2013. Het uitstaande assortiment, zo vertelt de heer De
Haan gaat in per 1 juli 2013. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd als iemand
bijvoorbeeld al 3 jaar gebruik maakt van een scootmobiel.
Opgemerkt wordt dat cliënten veel brieven ontvangen. Deze zijn niet altijd even duidelijk;
de tekst roept soms vragen op. Omdat communicatie erg belangrijk wordt gevonden wordt
er afgesproken dat de heer De Haan er voor zal zorgen dat elke brief die naar cliënten
gaat ook naar mevrouw Hogendoorn (secretariaat) wordt gestuurd.
8. Verordening voorzieningen Wmo gemeente SWFrl. (De Kanteling) (bijlage)
(Advies DB conform overnemen)
Mevrouw Van der Voort merkt op dat ze graag dit soort lijvige bijlagen per post wil
ontvangen. Ze geeft meerdere redenen aan waarom ze dit wenst. Ze is niet de enige
onder de aanwezigen die dit graag zou willen. Er zal worden bekeken of dit verzoek kan
worden ingewilligd.
Voorzitter vertelt dat er verschillende reacties (het gaat in z’n algemeenheid om
technische opmerkingen) zijn binnengekomen op de verordening voorzieningen Wmo
gemeente SwFrl. DB zal de reacties bundelen. Aan het college zal gevraagd worden de
opmerkingen mee te nemen.
Mevrouw De Bruin deelt mee dat het CIG tegen de scootmobielpool is. Ze brengt de
redenen naar voren. Een van de argumenten is dat bij mooi weer iedereen graag een ritje
wil maken. Daar komt bij dat mensen die een scootmobiel aanvragen deze ook regelmatig
nodig hebben. Voor instellingen ligt het anders dan voor privé.
De heer De Haan zegt dat er voor individuele situaties uitzonderingen (maatwerk) zullen
worden gemaakt. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend. Hij zegt toe dat
zodra dit bekend is dit punt terugkomt in de Wmo-bijeenkomst.
Deze opmerking gaat mee met de reacties naar het college.
Mevrouw De Bruin zou graag een reactie terugzien; ze vindt dat mensen daar recht op
hebben.
Er wordt -met toevoeging van de aantekeningen- akkoord gegaan met de verordening
voorzieningen Wmo gemeente SWFrl.
In december wordt de verordening in de raad behandeld; 1-1-2013 van kracht.
3. Ingekomen stukken / mededelingen
Ingekomen
- Gemeente Littenseradiel – reactie op onze 3 adviezen (uit de lucht halen website;
wegvallen inkomensgrens Wmo, besparingsvoorstellen Wmo-voorzieningen)
- Gemeente SWFrl. – toekenning subsidie 2012
- Adviesraad Sneek – afrekening 2012 en begroting 2013
- Mevr. S. Hofman – roept op: kosten die betrekking hebben op 2012 ook 2012 indienen!
Mededelingen
- Huishoudelijk reglement
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In DB is afgesproken dit punt, gezien de zich wijzigende samen- en taakstelling van de
raad, even te laten rusten. Begin 2013 wordt dit onderwerp weer op de agenda gezet.
- CIG – scootmobielpool (zie punt 8)
4. Mededelingen gemeenten (Jan Hibma)
- Er wordt nog druk gewerkt aan de reorganisatie van de herindeling. Ook op gebied van
personeelsbeleid. 2012 is een overgangsjaar. Heer Hibma weet nog niet of hij
‘gekoppeld’ kan blijven aan de Wmo-raad.
- Herijking Wmo- en Welzijnsbeleid
Vorige vergadering is hier op hoofdlijnen over gesproken. Er ligt inmiddels een nieuwe
versie. Er is niet veel veranderd t.o.v. de vorige versie; de financiën zijn aangescherpt.
Vandaag is de laatste dag dat er gereageerd kan worden. Mochten mensen nog willen
reageren, dan graag, op hoofdlijnen, via de mail.
De heer Goulooze (VNN-GGZ) zou graag meer inzicht krijgen in hetgeen er van hem
wordt verwacht binnen deze setting. De heer Hibma maakt hiervoor een afspraak met
hem.
5. Voortgang Wmo- en Welzijnsbeleid 2013-2016
Voorzitter zegt dat het beleid in z’n algemeenheid wordt ondersteund. Hij vindt echter dat
m.n. de financiële paragraaf niet gemakkelijk te begrijpen is. Hij refereert aan het
voorwoord van wethouder Tolsma. De wethouder heeft het over een cultuuromslag. Dat
kost geld. Dit wordt in het financiële plaatje niet teruggevonden; er is geen geld voor
gereserveerd.
Voorzitter noemt het een mooie nota; gericht op meer maatwerk. Dit vraagt ook heel veel
van de consulenten. Bepaalde groeperingen zullen (op afroep) ondersteuning moeten
houden. Vraag is of er voldoende geschoold wordt. De heer Hibma weet dat medewerkers
van het Wmo-loket en Timpaan worden geschoold. Wat financiën betreft zal er in de
toekomst meer flexibiliteit zijn; minder strak, meer vrijheid (bijv. mbt Timpaan).
De heer Goulooze merkt op dat het mooi zou zijn als mensen uit de doelgroep scholing
zouden kunnen krijgen.
Voorzitter stelt voor medewerkers van Timpaan t.z.t. hier uit te nodigen om het een en
ander over hun activiteiten te vertellen.
Voorzitter zegt dat geconcludeerd kan worden dat de Wmo-raad het beleid onderschrijft.
Graag zou de Wmo-raad het financiële kader duidelijker zien beschreven. Wenselijk zou
zijn dat de cultuuromslag waar de wethouder het over heeft via een apart budget mogelijk
zou worden gemaakt.
De reacties zullen in het antwoord naar het college worden bijgevoegd.
(Volgende vergadering brief als uitgegaan stuk bijvoegen.)
6. Stand van zaken Wmo-raad 2013
Wmo-raad moet nog zoeken naar de meest efficiënte manier van werken.
Voorzitter stelt voor dat er een afspraak wordt gemaakt met college en raad om zaken
met betrekking tot de Wmo eens goed te bespreken. Eén op de tien mensen is kwetsbaar,
dan ‘moet je iets met de Wmo-raad willen’ zo vindt de heer Gaarlandt.
Hij noemt daarnaast nog enkele zaken die aan de orde moeten komen. O.a. hoeveel tijd is
er nu precies voor reacties; hoe wordt het verspreiden van stukken gefaciliteerd.
Vraag is ook, hoe doen ze het elders. De Wmo-raad zal ook kritisch naar zichzelf moeten
kijken.
Afgevaardigden van gemeenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland zullen er in 2013 niet
meer bij zijn.
9. Begroting 2013 + aanbiedingsbrief (bijlage)
In de bijlage staan bij inkomsten de gemeenten Gaasterlân-SLeat en Lemsterland nog
vermeld. Het is niet helemaal duidelijk of de inkomsten ook zonder deze twee gemeenten
op € 12.000,- uitkomen. Leden krijgen een herziene versie toegestuurd.
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10. Rondvraag
- Mevrouw De Bruin (CIG)
- De voorzitter CIG een toegankelijkheidsrapport heeft opgesteld.
(Verzoek uit de vergadering dit rapport rond te mailen.)
- CIG houdt zich erg bezig me de toegankelijkheid van het nieuwe theater.
- CIG had gesprek m.b.t. de verkeerssituatie in Sneek.
- Afgesproken wordt dat mevrouw De Bruin voor de volgende vergadering ca. 15
minuten tijd krijgt iets uitgebreider te vertellen over de CIG-activiteiten.
- De dames Van der Voort en De Jong (Lemsterland) zijn vanochtend voor het laatst
aanwezig. (Vergadering van 26-11 zijn ze verhinderd.) Ze bedanken voor de prettige
samenwerking. Voorzitter geeft aan dat er nog een moment komt om afscheid te nemen.
- Mevrouw Veenstra meldt dat er in de lokale raad Sneek gezocht wordt naar een
vervanger uitkeringsgerechtigden.
- De heer Struiving vertelt dat lokale raad G-S op training / scholing ‘debat instituut’ is
geweest.
- De heer Schellens deelt mee dat op 25 oktober de nieuwe gemeente in Joure praat over
de Wmo-verordening.
10. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit iets over half twaalf de bijeenkomst.

Afspraken:
- Huishoudelijk reglement: voorjaar 2013 opnieuw op de agenda
- Medewerkers Timpaan uitnodigen e.e.a. over hun werkzaamheden te vertellen.
- Afspraak maken met college en raad om zaken aangaande Wmo goed door te spreken.

Volgende vergaderdata
8-11 dagelijks bestuur
26-11 algemeen bestuur
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