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Afwezig:

26 november 2012
stadhuis Sneek (Waltakamer)
voorzitter:
dhr. E.G. Gaarlandt
secretaris:
mevr. M.I. Hogendoorn
gem. SWF (vh) Nijefurd:
mevr. S. Hofman-Rookmaker, penningm.
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. Littenseradiel:
dhr. S. Nieuwenhuis
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
Mantelzorg:
mevr. W. Haringa-Tolsma
gem. SWFfrl.
dhr. J. Hibma (beleidsmedew.Welzijn/zorg)
stagiaire gem. SWFrl.
Lianne de Boer
notulen:
Janny Bijlsma-Mast
gem. Lemsterland:
dames T. de Jong-Leyenaar, T. vd Voort
Jongeren adv.raad SWFrl.: dhr. T. Lageveen
Dorpen/wijken:
vacature

1. Opening / welkom
Voorzitter opent om half tien de vergadering; hij heet de aanwezigen van harte welkom.
In het bijzonder heet hij welkom Lianne de Boer, stagiaire gem. SWFrl.
2. Notulen bijeenkomst 22-10-2012 (bijlage)
Naar aanleiding van de notulen
- Mededelingen gemeenten
De afspraak tussen de heer Hibma en de heer Goulooze (over wat wordt er verwacht van
de platformleden) is nog niet gemaakt. Meteen na dit overleg zal er een afspraak gemaakt
worden. De heer Du Bois zit met dezelfde vraag; wat is de rol van de professionals. Hij
schuift aan bij dit gesprek. Ook de voorzitter zal aan dit gesprek deelnemen.
- Aanvulling punt 10 Rondvraag
De scholingsdag van lokale raad Gaasterlân-Sleat was een interessante dag. Deelnemers
hebben er een hoop van opgestoken. Bureau Debat-instituut heeft de training verzorgd.
Vooral het rollenspel was leerzaam.
Verslag wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken / mededelingen
Ingekomen
- Nieuwe vergaderdata 2013 (bijlage)
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- Financiële afrekening 2012 lokale wmo-adviesraden / begroting 2013
Voorstel is om in 2013 vaker te vergaderen. Het DB zal tien maal bijeen komen; het AB
zal zes keer vergaderen. Dit gaat meer geld kosten. Echter er zijn geen nadere afspraken
met de gemeente gemaakt om dit onderwerp te bespreken. Voorzitter geeft aan dat het
nu ook te laat is om voor 2013 meer middelen te vragen. In het gesprek dat is
aangevraagd met de gemeente zal dit onderwerp aan de orde worden gesteld.
Voorstel is voor 2013 het oude systeem aan te houden.
Vergadering akkoord.
Mevrouw Veenstra vertelt dat de Wmo-raad Sneek zich bij de wethouder heeft laten
informeren omtrent de vraag naar meer middelen.
Opgemerkt wordt dat de optelsom in de begroting niet klopt. De penningmeester past dit
aan.
Mededelingen
- Wmo-raad Boarnsterhim wil graag een gesprek met onze raad.
De heer Gaarlandt zal voor een overleg tussen de beide DB’s een afspraak maken. Hierbij
wordt ook de wmo-adviesraad van Littenseradiel betrokken (hr. Nieuwenhuis).
4. Mededelingen gemeenten (Jan Hibma)
- Wmo- en Welzijnsbeleid 2013-2016
Jan Hibma bedankt voor de reacties; de input is verwerkt. A.s. woensdagavond wordt de
notitie besproken in de commissie. Het is mogelijk spreektijd aan te vragen.
Op 13 december wordt het beleid in de raad besproken.
De wethouder gaat het voorwoord nog aanpassen (in kader regeerakkoord).
- De gemeente is bezig de gevolgen van het regeerakkoord voor de meest kwetsbare
doelgroepen in kaart te brengen. Jan Hibma stuurt t.z.t. een versie van deze notitie rond.
- Stagiaire Lianne de Boer gaat zich bezig houden met indicatoren, meten van beleid.
5. Stand van zaken nieuwe structuur / evaluatie 2012
Voorzitter vertelt dat het DB bijeen was voor een soort brainstormsessie.
Vragen die naar boven kwamen waren o.a.: wie zijn wij ten opzichte van de gemeente en
haar bewoners; zijn wij van en voor de gemeente of voor de doelgroepen. (10% van de
inwoners van de gemeente behoort tot onze doelgroepen.) Het zal een mix moeten zijn.
We moeten oren en ogen zijn. Daarom moeten we zuinig zijn op bestaande structuren.
Vrijwilligers vinden is en blijft moeilijk. Er ligt een nieuw beleidsplan.
Het is onze taak bij te dragen aan een goede bewaking van de uitvoering.
Voorzitter vindt dat de papierstroom die er steeds maar weer op ons afkomt niet meer
‘behapbaar’ is. Mails komen overal vandaan, zelfs van buiten de provincie. We zullen ons
zoveel mogelijk moeten beperken tot onze eigen gemeente.
Voorstel is een themamiddag of –avond te organiseren; iemand van buiten hierbij
betrekken. Belangrijkste onderwerpen die aan de orde moeten komen: het controleren
van de uitvoering van het beleid en het zoeken naar organisatorische oplossingen.
Daarnaast zouden de leden van de Wmo-raad (in groepjes) werkbezoeken moeten
afleggen. De vergadering stemt met deze voorstellen in. Er wordt dan ook afgesproken dat
het DB een en ander verder uit gaan werken. Punt komt in de komende vergadering van
januari terug.
Er zijn uitnodigingen de deur uit voor overleg met cliëntenraad WWB en jeugdadviesraad.
Er is nog niet op gereageerd.
6. CIG (toegankelijkheid – mevrouw F. de Bruin)
- Tineke Veltman, MFC’s was aanwezig met toelichting over het meerjarig onderhoud van
gebouwen. Het financiële kader bedraagt € 185.000. Alle gebouwen zijn geïnventariseerd
op buitenkant en cv’s. 1 x per 10 jaar krijgen de MFC’s een grote onderhoudsbeurt.
- MFC’s worden onderverdeeld in 3 soorten gebouwen: kleine gebouwen zijn begroot op €
15.000; middelgrote gebouwen op € 30.000; grote gebouwen op € 80.000.
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- De kleine gebouwen kunnen met relatief weinig middelen veel doen; de grotere
gebouwen kosten veel meer wat betreft onderhoud. Als er gerenoveerd of verbouwd
moeten worden dan worden er maatregelen genomen op het gebied van toegankelijkheid.
Dat is in principe geaccordeerd door de gemeente. De checklist die door Joute de Graaf is
opgesteld in het rapport ‘Kom, Hoor en Zie’ is een prachtig instrument om dit met de
dorpscoördinatoren te bespreken. Het streven van de CIG om een stagiair alles te laten
inventariseren samen met een ‘bouwgroepcommissie’ uit de CIG wordt positief ontvangen.
De werkgroep start in het MFC in Scharnegoutum. Ook daar wordt het rapport Kom, Hoor
en Zie gebruikt. Regelmatig overleg is van belang.
- Wat betreft het theater: er komen hier en daar nog klachten binnen over het theater. Dit
wordt gecommuniceerd. We hopen in de toekomst een Award te kunnen uitreiken aan het
theater wat betreft de toegankelijkheid.
- 2 nieuwe leden: Peter Gardien, woonachtig in Easterein. Leidinggevende functie bij de
brandweer wat betreft brandveiligheid van gebouwen; laatste 16 jaar als hoofd
brandpreventie. Hij is actief betrokken geweest bij de bouw en gebouwen op gebied van
brandveiligheid. Hij neemt zitting in de bouwwerkgroep.
Agaath Lichthart; werkzaam geweest in het onderwijs.
- CIG is blij met de reacties van de gemeente. Alle reacties zijn meegenomen.
7. Rondvraag
- Mevrouw Hofman roept op z.s.m. de declaratieformulieren in te leveren.
- Mevrouw Venema stelt een vraag over het lidmaatschap van de Koepel. Bolsward is nog
lid. Het is niet nodig dat iedere afzonderlijke raad lid is van de Koepel. Het Wmo-platform
heeft een lidmaatschap; iedereen kan hier gebruik van maken.
Mevrouw Hogendoorn stuurt over dit onderwerp de mails rond en zal eventueel vervoer
naar de bijeenkomsten coördineren.
- De heer Schellens vertelt dat er donderdagmiddag overleg is bij de nieuwe Wmoadviesraad van de heren Struiving en Schellens (De Friese Meren) over het financiële
beleid.
- De heer Nieuwenhuis vertelt dat Littenseradiel bedankt heeft voor het lidmaatschap van
de Koepel.
10. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om elf uur de bijeenkomst.
Op het Waltaplein wordt er afscheid genomen van:
Albert Struiving, Cees Schellens, Thea van der Voort, Trijntje de Jong en Luuk de Haan.
Ze worden toegesproken door wethouder Sjoerd Tolsma en voorzitter E.G. Gaarlandt.
Luuk de Haan bedankt de deelnemers van het Platform voor de prettige samenwerking.
Cadeautje worden uitgereikt.

Afspraken:

Volgende vergaderdata
24-1 dagelijks bestuur
11-2

algemeen bestuur

nieuw
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