WMO-platform Súdwest-Fryslân
p/a Secretariaat Mej. G. Veenstraat 21
8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@sudwestfryslan.nl

Aan:

leden WMO-platform Súdwest-Fryslân

Onderwerp:

uitnodiging + agenda bijeenkomst
WMO-platform Súdwest-Fryslân van
maandag 11 februari 2013
in Waltakamer van het stadhuis in Sneek
aanvang: 9.30 uur

Agenda:
1.

opening/welkom, vaststelling agenda
voorstellen: dhr. H.Loman, afgevaardigde Boarnsterhim

2.

notulen bijeenkomst 26-11-2012

3.

mededelingen / ingekomen stukken
- notulen lokale raad Sneek 17-10-2012
- notulen lokale raad Bolsward 11-09-12; 30-10-12; 11-12-12
- verzoek gemeente advies inz. ‘besluit voorzieningen + beleidsregels’
- verzoek gemeente advies inz. ‘awbz nulmeting’
financiën:
- gemeente SWF: toekenning subsidie 2013: € 11.000,00
- verzoek lokale raad Sneek voor meer financiële ondersteuning
- verzoek lokale raad Bolsward voor meer financiële ondersteuning

4.

mededelingen gemeente SWF

5.

- concept financieel jaarverslag 2012
- concept jaarverslag 2012

(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)
(reeds in uw bezit)
(reeds in uw bezit)

(bijlage)
(bijlage)

Hierbij treft u het jaarverslag 2012 en het financieel jaarverslag 2012.
Het dagelijks bestuur stelt voor e.e.a. vast te stellen en toe te zenden aan het college van
burgemeester en wethouders SWF en de raadgriffier (met het verzoek e.e.a. aan de leden van
de gemeenteraadraad kenbaar te maken).
Ten aanzien van het financieel verslag merkt het dagelijks bestuur het navolgende op:
 de vraag doet zich voor: is het wmo-platform een gesubsidieerde instelling? Die cf. de
daartoe gestelde regels een begroting indient, boekhouding voert en verantwoording
aflegt. Het db neigt ertoe te stellen dat het platform een gemeentelijke adviesraad is
waarbij de leden (cf. op te stellen regels en criteria) in de gelegenheid worden gesteld
declaraties in te dienen bij de gemeente. Het dagelijks bestuur kan daarbij dienen als
“sluis” waarlangs de lokale raden declaraties indienen.
o uw dagelijks bestuur stelt voor hierover kort te discussiëren in uw vergadering van
11 februari en dit punt te agenderen voor het te plannen gesprek met de
wethouder.
 in dat gesprek zal ook het ontstane overschot aan de orde moeten komen en het verzoek
van de lokale raden van Bolsward en Sneek om tot aanvulling van het tekort te komen.

6.

toelichting werkwijze “mienskipssoarch” : Mw R. van der Velde.

Het dagelijks bestuur heeft het voorgesprek dat heeft plaatsgevonden met Mw R. van
der Velde, directeur Mienskipssoarch Boarnsterhim, als zeer positief en informatief
ervaren.
Het db zal het op prijs stellen wanneer meerdere leden van de lokale raden
hiervan kennis kunnen nemen en nodigen die dan ook gaarne uit voor de
algemeen bestuur vergadering van maandag 11 februari. Gedacht wordt aan
max. twee tot drie per lokale raad i.v.m. de
beschikbare ruimte.
7.

adviesaanvragen gemeente SWF:
(bijlage)
- besluit voorzieningen + beleidsregels
- awbz nulmeting.
Een reactie van het db en van leden van het platform is hier bijgevoegd.

8.

rondvraag en sluiting

Bijgevoegd: adressenlijst leden per 1 januari 2013

