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

Bolsward, 12 februari 2013

College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 15
Postbus 10 000
8600 HA Sneek
verzonden per mail
Betreft:
-reactietermijnen op beleidsstukken in het algemeen
-reactietermijn op visiedocument “naar een veerkrachtig sociaal domein” in het
bijzonder

Geacht College,
Het WMO-platform Súdwest-Fryslân is door u ingesteld om advies vanuit het
perspectief van de inwoners te geven op uw beleidsvoornemens en
beleidsvoorstellen. Deze taak hebben wij – naar onze mening – tot nu toe uiterst
zorgvuldig verricht. Op de door u voor advies aangeleverde documenten hebben wij
steeds zorgvuldige en onderbouwde adviezen gegeven. Daarbij werken vanuit een
gelaagde structuur, met als resultaat dat onze reactie mede gestoeld is op een kleine
honderd “ogen en oren” in onze gemeente.
Recent hebben wij drie adviesaanvragen van u ontvangen:
 nota “wmo en welzijnsbeleid”
ontvangen d.d. 29.09/def.versie 02.10’12 reactietermijn uiterlijk 22.10’12
 besluit voorzieningen+ beleidsregels
ontvangen d.d. 10.12’12
reactietermijn uiterlijk 16.01’13
 awbz nulmeting
ontvangen d.d. 20.12’12
reactietermijn uiterlijk 18.01’13.
Reactietermijnen die écht als veel te kort moeten worden gezien.
In onze platformvergadering van 11 februari jl. werd bij het agendapunt
“mededelingen gemeente” het visiedocument “naar een veerkrachtig sociaal

domein” omhoog gehouden met de mededeling dat e.e.a. staat geagendeerd voor
de commissievergadering Boarger en Mienskip van 13 februari as..
U kunt zich voorstellen dat de reactie van de platformvergadering was.
Het dagelijks bestuur werd opgedragen over deze gang van zaken beklag te doen bij
uw college en daarover ook de betreffende commissie te informeren. De gang van
zaken roept vragen op:
 betekent dit dat u onze adviezen niet van waarde vindt?
 betekent dit dat u uw voorgenomen verplichting van het voorleggen van
beleidsvoornemens voorzien van een advies van het wmo-platform niet meer
uitvoert?
 de consequentie van uw werkwijze is dat de procedure niet conform uw eigen
verordeningen en procedures is verlopen en dus hersteld moet worden!
 dit betekent onnodige vertraging in de procedure. Als wmo-platform hebben wij
tijd en informatie nodig om een duidelijk standpunt in te kunnen nemen.
Wij wachten uw antwoord af op de vragen over de status van e.e.a. en uw
voorstel tot behandeling door het wmo-platform van het visiedocument.
Nadat wij, heden, kennis hebben genomen van het document verbaasd het ons dat
het wmo-platform kennelijk niet wordt gerekend tot het “maatschappelijk middenveld”:
wij werden niet uitgenodigd op de op p.2 onder “proces” genoemde brainstormsessie
van 6 september 2012.
Dat wil niet zeggen dat het maatschappelijk middenveld zélf stilzit.
Na voorzittersoverleg tussen de cliëntenraad wwb en het wmo-platform zal op korte
termijn overleg plaatsvinden tussen de beide dagelijks besturen. Betrokkenheid van
de jeugdraad daarbij is onderzocht.
Alle reden dat ook het gemeentebestuur werk maakt van de centrale stelling in het
visiedocument zoals verwoord in de eerste zin:
“Wij geloven in de eigen kracht van onze inwoners. Van jong tot oud, met welke
beperking dan ook. Want iedereen heeft een talent. En onze ambitie is om de
eigen kracht zo goed mogelijk aan te spreken. Want ‘meiinoar’ kunnen we meer
bereiken. 1+1=3!”.
.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het
WMO-platform Súdwest Fryslân,
R.Hogendoorn, secretaris.-

EG Gaarlandt, voorzitter.-

Afschrift:
Raadgriffier Súdwest-Fryslân met het verzoek e.e.a. op de kortst mogelijke termijn ter
kennis te brengen van de raadsleden.

