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 25 maart 2013
in de Waltakamer van het stadhuis in Sneek
aanvang: 9.30 uur

Agenda
1.

opening en vaststelling agenda
kennismaken met:
 dhr. H. Loman, afgevaardigde Boarnsterhim
 Mw. M. Gorren, vervangster Jan Hibma als contactambtenaar wmo
 extra afgevaardigden 4 lokale raden

2.

vaststellen notulen bijeenkomst 11-02-2013

3.

mededelingen / ingekomen stukken
- notulen bijeenkomst lokale wmo-adviesraden SWF 16-10-12
(bijlage)
- notulen lokale raad Wûnseradiel 21-11-12
(bijlage)
- reactie lokale raad Wûnseradiel Mienskipssoarch
(bijlage)
- notulen lokale raad Bolsward 29-01-12
(bijlage)
- notulen CIG 22-11-12 + jaarverslag 2012
(reeds in uw bezit)
- CIG: verslag met gemeente 18-12-12
(reeds in uw bezit)
- afspraken 19-02-13 gemeente SWF/Cliëntenraad WWB en
Wmo-platform SWF
(bijlage)
- kort verslag overleg db’s wwb-cliëntenraad & wmo-platform 11-03-13 (bijlage)
- expertteams awbz
(bijlage)
-stroomschema visiedocument “sociaal domein”
(bijlage)
(dit schema is in groter formaat ter verg. beschikbaar)

(bijlage)

huishoudelijke zaken
4.financiën
In uw vergadering van 11 februari machtigde u het dagelijks bestuur in overleg te treden
met de gemeente over de wijze van financieren van het platform, c.q. de lokale raden.
E.e.a. is aan de orde gesteld in het gesprek met de wethouder d.d. 19 februari en
komt aan de orde in een gesprek d.d. 18 maart van de penningmeester en voorzitter van
uw platform met ambtelijk betrokkenen.
Daarover ter vergadering mondeling verslag door de penningmeester.
Intussen heeft het dagelijks bestuur besloten de jaarbijdrage 2013 aan de lokale raden
cf. afspraak over te maken en de tekorten van de lokale raden van Bolsward en Sneek
(2012) uit te betalen uit de reserve.
5.-

breed overleg 16 april
Bij mail van 9 maart jl. vraagt de wmo adviesraad Bolsward om een financiële bijdrage voor
het gepland breed overleg van 16 april as.. Meegedeeld wordt dat het plan is om Zorgbelang
Fryslân en Mienskipssoarch te betrekken bij deze bijeenkomst.
E.e.a. is besproken in het de db-vergadering van 11 maart jl..
Het dagelijks bestuur is van mening dat de begroting geen post kent voor financiering van
een breed overleg en dat dit in het recente verleden ook niet is verstrekt.
Inhoudelijk is het db van mening dat in de platformvergadering gesproken moet worden over
de inhoud/de onderwerpen/doelstelling van het breed overleg.
Onder verwijzing naar de notulen van het breed overleg van 16 oktober 2012 (zie ingekomen stukken
hierbij) blz. 3 en 4 heeft het breed overleg toen gesteld dat:
 “het breed overleg er voor moet waken geen parallel platform te worden, er moet aanvullend
worden gewerkt
 terugkoppeling is van belang
 hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geluid uit de lokale raden beter aansluit bij het platform”.
Besloten werd dat “elk overleg brengt voor de volgende vergadering op 16 april in kaart wie deskundig
is op welk gebied, zodat er samengewerkt kan worden door ter zake deskundige contactpersonen”.
Het dagelijks bestuur stelt vast dat van een dergelijke inventarisatie nog geen sprake is én dat zo’n
inventarisatie van groot belang is voor te vormen werkgroepen en expert-groepen.
Voorstel:
 hierover te discussiëren en vast te stellen
 dat het breed overleg in nauwe samenwerking met het db de agenda vaststelt
 de agenda van 16 april zich op de eerdergenoemde inventarisatie richt.

6.-

terugkoppeling lokale raden <> platform
Het dagelijks bestuur acht het van het grootste belang dat de lokale raden dé voedingsbodem zijn
voor het platform. Het db dicht zichzelf daarin een coördinerende- en in veel gevallen een regie-rol
toe. Op 18 maart wil het db nog praten over de navolgende voorstellen:
 leden van het db zijn onafhankelijk: dwz zij vertegenwoordigen geen lokaal platform
 leden van het db laten zich gaarne uitnodigen voor bijeenkomsten van de lokale raden
 opdat van een actieve terugkoppeling (op basis van persoonlijke ontmoetingen) van activiteiten
sprake wordt
 er moet werk gemaakt worden van in te stellen werkgroepen waarin de
“deskundigen/prestatievelden” een trekkersrol kunnen hebben
 invullen van vacatures kent prioriteit.

7.-

samenwerking wwb-cliëntenraad <> wmo-platform
Een eerste kennismakings-overleg heeft plaatsgevonden. Zie verslag bij “ingekomen stukken”
Een door de landelijke koepels uitgebracht rapport over dit onderwerp is beschikbaar.
Voorstel:
 voor kennisgeving aannemen
 nadere rapportage afwachten.

plm. 11.00 uur:
De wethouder, Sj. Tolsma, heeft aangegeven vanaf dat uur uw vergadering gaarne bij te wonen.
O.a. zal de brief van uw platform van 20 februari jl. (reeds in uw bezit) aan het college aan de orde komen.
8.-

presentatie transitie awbz-begeleiding
Als bijlage treft u hierbij een 0-meting rapportage. Deze is in uitgeprinte vorm beschikbaar ter
vergadering van 25 maart.
Mw. Boudien Janssen en Mw. Janneke Bakker (gem.swf) verzorgen een presentatie (o.a. film).
Ter voorbereiding wordt u gevraagd kennis te nemen van het stuk “expertteams awbz” (zie lijst
ingekomen stukken) en na te gaan of u, dan wel een lid uit uw lokale raad, in één van deze teams zitting
wil nemen.
Mw. Bakker zal nog in het bijzonder ingaan op het stroomschema: de uitvoeringsactiviteiten van het
visiedocument “naar een veerkrachtig sociaal domein” (dit schema is ter vergadering beschikbaar).

9.-

afscheid
Mw. Oudenhooven, Mw. Haringa-Tolsma en de heer J.Hibma .

10.-

rondvraag en sluiting.

