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Geacht college,

Door de goede diensten van uw heer Hibma ontvingen wij, naar aanleiding van uw collegebesluit d.d.
8 oktober jl., de nota “wmo- en welzijnsbeleid 2013-2016” met het verzoek daar uiterlijk 22 oktober
(heden) een reactie op te geven.
Binnen de gegeven tijd, en dus summier, treft u hieronder en hieraan gehecht een reactie.
Tevens verwoorden wij kort het één en ander over de overlegstructuur inzake wmo en welzijn in
onze gemeente.
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nota
De nota is heden in onze algemeen bestuursvergadering aan de orde geweest.
Besloten is de schriftelijke bijdragen die het verschillend lokaal overleg ons toezond, te bundelen en
als bijlage bij deze brief te voegen.
Uit de discussie in het algemeen bestuur is naar voren gekomen dat:


de nota het respect verdient een samenvatting te zijn van de veelheid aan beleidsvragen
waarvoor gemeenten zich gesteld zullen zien in de komende jaren
 de nota een aantal (9) uitgangspunten kent die worden onderschreven
 de nota een visie verwoordt op een gewenste uitvoering van beleid waar het algemeen bestuur
zich in kan herkennen
 bij de nota een financieel kader is gevoegd waarvan het algemeen bestuur de strekking, en dus
de relatie met de uitvoering, niet kan overzien
Het algemeen bestuur is dan ook van mening dat dit kader niet gezien kan worden als een integraal
onderdeel van de nota. In het belangrijk “invoeringsjaar” 2013 zal sprake moeten zijn van een flexibel
financieel kader, wil de visie op de gewenste uitvoering een kans krijgen.


de nota verwoordt op meerdere punten de noodzaak van de in het voorwoord zozeer gewenste
“cultuuromslag”
Maatwerk, van specialist naar generalist, lokaal netwerk, van doelgroep naar sociaal domein: stuk
voor stuk onderwerpen waarop geschoold moet worden en waarover in werk-, denk- en
overleggroepen aan de slag gegaan moet worden.
Het algemeen bestuur heeft geen financiële paragraaf gevonden die aan deze cruciale cultuuromslag
handen en voeten kan geven.
overlegstructuur
“Een schaalsprong naar boven vereist een verdiepingsslag naar de burger” is gesteld als visie op de
gevolgen van de herindeling door onze burgemeester.
Op dit moment maken ruim 100 betrokken inwoners van SWF deel uit van het netwerk van lokaal
overleg en werkgroepen binnen de wmo-raad “organisatie”. Met grote inzet wordt gewerkt aan het
verwoorden van wat in de dagelijkse praktijk in de buurten, wijken, dorpen wordt opgemerkt in de
uitvoering van het beleid: de “oren en ogen” van de verdiepingsslag.
In de nota “wmo en welzijn” is voor wat de organisatie van de uitvoering sprake van zo’n
“verdiepingsslag naar de burger”.
De wmo-raad is echter slechts één keer in de nota genoemd.
Het terrein waarover de wmo-raad “de” gemeente gevraagd en ongevraagd dient te adviseren,
beslaat 10% van het aantal inwoners; die in de nota als “kwetsbaar” worden aangemerkt. De
activiteit op dit terrein zal in belangrijke mate lopen via de gemeentebegroting en zal daarvan voor
40 % deel uitmaken.
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In het algemeen bestuur van heden is gesproken over de (toekomstige) wmo-overlegstructuur. Die is
in beweging.
Enerzijds zal, per 1 januari 2013, sprake zijn van een afscheid van de gemeentelijke wmo-raden
Lemsterland en -Gaasterlân-Sleat en zal de gemeentelijke wmo-raad Littenseradiel vooralsnog blijven
functioneren binnen de gemeentelijke wmo-raad SWF.
Anderzijds legt de taakstelling ingevolge de “kanteling” nog meer dan voorheen focus op de
uitvoering: de gevólgen van ingezet beleid. “Ogen en oren” zijn daarin de graadmeter van succes.
Al met al aanleiding om te komen tot een algehele heroriëntatie op taak, inhoud, interne structuur,
professionalisering en positionering van de gemeentelijke wmo-raad.
Daar willen wij de tijd voor nemen en daarin willen wij ons laten bijstaan. In de komende maanden
zullen wij daarvoor een programma (incl. begroting) 2013 opstellen.
Dat willen wij doen in samenspraak met het divers lokaal overleg binnen de gemeente en het overleg
Littenseradiel.
Én wij achten het wenselijk daarover in overleg te gaan met uw college, c.q. de wethouder; kan het
zijn in de tweede helft van december as..
Een open discussie met de gemeenteraad (scie) over de positionering van de wmo-raad achten wij
een wenselijk sluitstuk van de heroriëntatie*.

Met vriendelijke groet,
EG Gaarlandt
, voorzitter.Mw. M.I.Hogendoorn , secretaris.-

*ook om die reden verzochten wij de wrn. raad-griffier deze brief dóór te geleiden naar de
raadsleden.

3

