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1. Opening / welkom
Voorzitter opent om half tien de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
In het bijzonder heet hij welkom mevrouw Resina van der Velde, directeur Stichting
Mienskipssoarch Boarnsterhim.
De voorzitter heeft gesproken met mevrouw Haringa. Zij heeft aangegeven wegens
persoonlijke omstandigheden niet langer deel uit te kunnen maken van het Wmo-platform.
De voorzitter betreurt dat. Afgesproken is dat in de maartvergadering zal worden
stilgestaan bij haar vertrek.
Ook mevrouw Oudenhooven (DB-lid) heeft te kennen gegeven dat persoonlijke
omstandigheden haar hebben doen besluiten haar functie binnen het Wmo-platform neer
te leggen. Mevrouw Oudenhooven maakt vanaf het begin deel uit van het platform; en
heeft de afgelopen jaren veel betekent voor ons platform. Afgesproken is dat daar in de
maartvergadering bij zal worden stilgestaan.
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Voor deze bijeenkomst was uitgenodigd de heer Loman (Wmo-raad Boarnsterhim/ De
Legean). Hij heeft echter laten weten verhinderd te zijn.
2. Notulen bijeenkomst 26-11-2012 (bijlage)
Verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen gemeenten (Jan Hibma)
* De heer Hibma zegt (n.a.v. een vraag van de heer Du Bois) dat er in het kader van de
reorganisatie o.a. overleg plaatsvindt tussen gemeenten L’den en SWFrl. met betrekking
tot de prestatievelden 7, 8, 9. Het gaat hier om erg kwetsbare groepen. Er zal dan ook
veel geld voor deze groeperingen opzij moeten worden gezet. In het Wmo- en
welzijnsbeleidsplan valt te lezen dat hier extra op wordt ingezet. Ook is hiervoor een extra
ambtenaar aangetrokken. De heer Hibma zegt de vinger aan de pols te zullen houden.
* Zoals beloofd stuurt de heer Hibma de notitie ‘gevolgen van het regeerakkoord m.b.t.
het sociaal domein’ aan een ieder toe.
* De visie op de hiervoor genoemde notitie ‘Naar een veerkrachtig en sociaal domein’ is
klaar. Het stuk sluit aan op het Wmo- en welzijnsbeleidsplan. Vraag is wanneer dit stuk
door het platform behandeld wordt. Het staat voor overmorgen, 13 februari op de agenda
commissie Boarger en Mienskip. Het tijdpad is, net zoals vaak het geval is, kort. Het AB
komt niet eerder dan 25 maart weer bijeen.
De vergadering reageert met verbazing op het gegeven dat een visiedocument op 11
februari wordt getoond in de platformvergadering en twee dagen later door de commissie
zal worden behandeld. Hierover wordt gesproken. De heer Hibma zal met spoed de nota
toezenden.
Besloten wordt dat nog vóór de commissievergadering een brief wordt gezonden aan
college en raad(griffier) waarin de onvrede over deze gang van zaken wordt verwoordt.
Daar bij zullen de reactietermijnen van de laatste adviesaanvragen tevens worden
vermeld. Het punt zal ook worden geagendeerd in het komend overleg van het db met de
wethouder.
.
4. Mededelingen / ingekomen stukken
Ter kennisname:
- notulen lokale raad Sneek 17-10-2012
(bijlage)
- notulen lokale raad Bolsward 11-09-12; 30-10-12; 11-12-12
(bijlage)
- verzoek gemeente advies inz. ‘besluit voorzieningen + beleidsregels’ (reeds in uw bezit)
- verzoek gemeente advies inz. ‘awbz nulmeting’
(reeds in uw bezit)
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
Geen vragen.
Lokale cliëntenraden van Sneek en Bolsward hebben te kennen gegeven 1 afgevaardigde
naar het Platform erg weinig te vinden. Het db stelt voor per lokale raad twee leden in het
platform af te vaardigen.
Hierover wordt gesproken. Alle reacties zijn positief over dit voorstel.
De voorzitter zegt van de gelegenheid gebruik te willen maken om te bedanken voor de
uitnodiging om kennis te maken met de lokale raden, drie gesprekken hebben
plaatsgevonden en hij heeft die gesprekken als zeer inspirerend ervaren. Zo heeft het
wmo-platform heel veel betrokken “ogen en oren” in onze uitgestrekte gemeente.
De voorzitter vraagt de namen + één plaatsvervanger door te geven aan secretaris.
De heer Hibma wijst op de verordening die vorig jaar is opgesteld. Hij raadt aan die nog
even te bekijken hoe e.e.a. daar in beschreven staat.
Het db zal hiernaar kijken en eventuele aanpassingsvoorstellen in de toekomst aan het
platform voorleggen.
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5. Concept verslagen Wmo-platform
- Concept financieel jaarverslag 2012 (bijlage)
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.
De vraag wordt gesteld of onafhankelijkheid van het Platform hierdoor in het geding komt.
De penningmeester, mevrouw Hofman, zegt dat dit juist niet het geval is. Wij zijn een
adviesorgaan van het gemeentebestuur en moeten juist niet door een in te dienen
begroting afhankelijk zijn van het bestuur.
De heer van Oosten zegt met dit voorstel in te kunnen stemmen. Het is vandaag alweer
duidelijk geworden dat er veel werk op het platform afkomt. We zullen de vinger aan de
pols moeten houden, dat betekent extra vergaderingen. Hij wijst erop dat er, wat Sneek
betreft, een tekort is in de afrekening van 2012.
De voorzitter constateert dat de vergadering ermee instemt dat dit punt aan de orde wordt
gesteld voor het komend gesprek met de wethouder. Dan ook zal 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.
- Concept jaarverslag 2012 (bijlage)
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).
De vergadering gaat akkoord met beide verslagen.
6. Toelichting werkwijze ‘mienskipssoarch’ door mevrouw Van der Velde
Mevrouw van der Velde vertelt in het kader van de transities over de werkwijze van
Stichting Mienskipssoarch. Zij zet de situatie binnen de gemeente Boarnsterhim uiteen en
de wijze waarop de gemeente daar dit project hebben opgestart. Er is op een andere
manier invulling gegeven aan de Wmo. De missie is: hoe kunnen mensen zolang mogelijk
blijven daar waar ze zich thuis voelen. Van grote betekenis is, zo zegt mevrouw van der
Velde: je moet zorgen dat je er bent! Mienskipssoarch werkt met zg. ‘meitinkers’; zij
hebben mandaat de hulp in gang te zetten (indicatiestelling). Processen moeten zo simpel
mogelijk. Kernkwaliteit = verbinden!
Ook wordt er gewerkt met zg. freonskippers (zij zijn geselecteerd uit de kaartenbak van
de sociale dient en werken op basis van het minimum loon.); zij doen dienst als een soort
vangnet binnen de dorpsgemeenschap
Uitgebreid tevredenheidsonderzoek heeft laten zien dat deze aanpakt heel hoog scoort.
In de toelichting van mevrouw van der Velde wordt, mede naar aanleiding van vragen uit
de vergadering, nader ingegaan op: --het begrip aanbesteding, --het onderscheid in
werkwijze tussen dorpen en een meer stedelijke omgeving, --de competenties van de
mienskippers, --de coachingsmogelijkheden die de stichting heeft bij het opleiden van
consulenten, --de “eigen bevoegdheden” van de medewerkers om te komen tot oplossing
van problemen, --het onderscheid back office/front office in deze werkwijze, --de
stimulans die van deze werkwijze uitgaat naar de hele dorpsgemeenschap (inschakelen
scholen / oplossen gebrek aan mantelzorg in de zomer).
Veel aandacht besteedt mevrouw van der Velde aan het centrale thema van alle
wetswijzigingen: participatie, eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Uit de reacties van de toehoorders blijkt dat ieder de inleiding inspirerend en informatief
vindt.
Mevrouw van der Velde heeft in de inleiding aangegeven dat in de bestuursovereenkomst
inzake de herindeling Boarnsterhim (voor SWF: De Legean) is vastgelegd dat de werkwijze
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in dat gebied gehandhaafd zal blijven. Zij, de Stichting Mienskipssoarch, zal graag
betrokken blijven bij de invoering van het nieuw beleid in de gemeente SWF. Dan zullen er
wel waarborgen moeten zijn voor de medewerkers.
De heer Hibma stelt dat de filosofie van Mienskipssoarch voor een groot deel aansluit bij
de filosofie van de gemeente SWF.
De voorzitter stelt voor dat ieder deze informatie nog eens goed zou kunnen doorspreken
in eigen kring. Voor meer informatie over de Stichting zie: www.mienskipssoarch.nl.
Het dagelijks bestuur ontvangt graag reacties op de vraag: hoe, wat, op welke wijze
kunnen wij dit in onze gemeente gebruiken. Omdat alles nu in beweging is, is een reactie
op korte termijn gewenst.
In de discussie komt het begrip “aanbesteding” “bestek” “kwaliteit(scontrole)” naar voren.
Dat is ook nadrukkelijk besproken in de laatstgehouden lokale raad-vergadering in
Witmarsum. Voorgesteld wordt rond deze begrippen een werkgroep in te stellen en
daarvoor ambtelijke ondersteuning/informatie te vragen.
De vergadering stemt hiermee in.
Vanuit de lokale raad Sneek wordt gesteld dat het begrip “begeleiding kwetsbare groepen
/ ouderen” daar onderwerp van gesprek/zorg is geweest.
Het dagelijks bestuur neemt op zich ook dit onderwerp op te pakken in een werkgroep dan
wel een “breed overleg”.
De voorzitter dankt mevrouw Van der Velde voor haar enthousiaste inbreng in deze
bijeenkomst en overhandigt een boeket bloemen.
7. Adviesaanvragen gemeente SWFrl.
- besluit voorzieningen + beleidsregels
- awbz nulmeting
Een reactie van het db en van leden van het platform is te vinden in de bijlage bij de
agenda.
Geen aanvullingen / opmerkingen.
De bijlagen, met dank aan mevrouw Jansen voor het snelle commentaar daarop, worden
gevoegd bij het positief antwoord op de adviesaanvraag.
8. Rondvraag
- CIG – mevr. De Bruin
* CIG zet zich in voor realisatie van een zebrapad nabij het Boschplein.
Het is te gevaarlijk om zo over te steken. Er is meer aandacht voor schoonheid dan voor
veiligheid, zo wordt gevonden.
* CIG is tevreden met de uitwerking van het hoofdstuk toegankelijkheid. Inventarisatie
toegankelijkheid multifunctionele centra zal door stagiaire worden uitgevoerd.
- mevrouw Zeldenrust wijst op een initiatief in Workum: plan Waldrikhiem. Daarin wil een
lokale groep vrijwilligers het GGZ inloophuis voor mensen in de stad in ere herstellen.
De voorzitter deelt mee dat het plan dezer dagen door het db is ontvangen. Bezien moet
nu worden in hoeverre het plan, al dan niet in overleg met de wethouder en al dan niet
met gemeentelijke financiering, op de rol kan worden gezet.
- De heer Goulooze vertelt dat zelfstandig wonen voor daklozen prioriteit krijgt bij de
gemeente.
10. Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om ongeveer kwart voor twaalf de
bijeenkomst.
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