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1. opening / welkom / vaststelling agenda
De voorzitter heet om half tien de aanwezigen van harte welkom. We zitten in een nieuwe
samenstelling. Hij heet de nieuwe leden van het platform extra welkom.
De voorzitter heet ook Mw Vroegindeweij in het bijzonder welkom.
In verband met het vertrek van Mw Oudenhooven uit het dagelijks bestuur is Mw
Vroegindeweij gevraagd het DB te willen komen versterken. Ze heeft hier positief op
gereageerd. De voorzitter constateert dat wordt ingestemd met dit nieuwe lid van het DB.
De voorzitter opent de vergadering en geeft de gelegenheid voor een “rondje voorstellen”.
Mw Veenstra deelt mee dat de lokale raad in Sneek zich heeft vernieuwd. In de volgende
vergadering zullen twee nieuwe leden van die lokale raad tot het platform toetreden.
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2. notulen bijeenkomst 11-2-2013
De opmerking van de heer Hibma: agendapunt 3: “extra inzet” i.p.v. “extra geld” wordt
overgenomen. De heer Hipma deelt mee dat de beleidsambtenaren voor de
prestatievelden 7, 8 en 9 Janneke Bakker en Ton Terpstra zijn.
Overigens wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
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 29-01-13
(bijlage)
- notulen CIG 22-11-12 + jaarverslag 2012
(bijl. in bezit)
- CIG: verslag met gemeente 18-12-12
(bijl. in 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)
nagekomen:
- Mienskipsoarch: besluit voortbestaan Miso en Notitie harmonisatie Miso
- CIG: Joute de Graaf (reactie op miso)
- Zorgbelang: aanbod AVI 2013, uitnodiging 3 april
- gemeente SWF: Verlenging gezondheidsbeleid tot 2015
- landelijke WMO-Koepel: Brandbrief naar het kabinet
- wmo-adviesraad Boarnsterhiem: schrijven aan B & W + gemeenteraad Leeuwarden
inzake Mienskipssoarch
- gemeente SWF: bericht over as. adviesverzoek inzake verandering dienstverlening SWF.
De voorzitter loopt de lijst langs.
Zonder discussie worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
Er is nog een concept-brandbrief aan de regering binnengekomen van de WMO-Koepel.
Daarin staat dat de transities elkaar in te hoog tempo opvolgen. Dit tempo is onvoldoende
bij te houden door gemeenten en wmo-raden.
Besloten wordt dat het wmo-platform SWF laat weten de brief te onderschrijven.
Mededelingen gemeenten (Jan Hibma)
De heer Hibma deelt mee dat de nota “gezondheidsbeleid” met 2 jaar wordt verlengd om
in de pas te lopen met het jeugdbeleid en ouderenbeleid.
De heer Du Bois zegt dit, in het kader van de transitie waarin gestreefd wordt naar
geïntegreerd beleid, een goede stap te vinden.
Afgesproken wordt dat dit punt in de volgende AB-vergadering op de agenda komt. Het
agendapunt zal, schriftelijk, worden voorbereid door de heren Hibma, Du Bois en mw
Gorren
4. financiën
De penningmeester, Mw Hofman, licht e.e.a. toe.
In de bijeenkomst van 11 februari machtigde het AB het dagelijks bestuur in overleg te
treden met de gemeente over de wijze van financieren van het platform, c.q. de lokale
raden. Een en ander is aan de orde gesteld in het gesprek met de wethouder d.d. 19
februari en is d.d. 18 maart door de penningmeester en voorzitter besproken met
ambtelijk betrokkenen. Van een wijziging ten principale (administratie geheel bij de
gemeente: het platform is immers geen gesubsidieerde instelling) kan in het komend jaar
geen sprake zijn. In de toekomst kan dit aan de orde komen: bv. wanneer wwbcliëntenraad en wmo-platform nauwer samenwerken.
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Daarop 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. Dit is inmiddels gebeurd.
Kort wordt er gesproken over de financiële constructie van het platform. De vergadering
constateert dat alles “bij het oude blijft”.
De heer Hibma zegt de vergadering te moeten verlaten wegens andere bezigheden.
De voorzitter spreekt de heer Jan Hibma toe.
De heer Hibma was als beleidsmedewerker welzijn/zorg vanuit de gemeente al vanaf de
totstandkoming van het platform onze ‘steun en toeverlaat’. Hij heeft de verordening tot
stand gebracht en ons erop gewezen dat die alweer gewijzigd moet worden.
Dit is zijn laatste vergadering als onze contactambtenaar.
Hij wordt opgevolgd door Mw Mary Gorren. De heer Hibma wordt oprecht bedankt voor
Zijn ondersteuning; hij krijgt een ‘scheepskist’ (met inhoud).
De heer Hibma bedankt aanwezigen voor de prettige samenwerking; wellicht komt hij zo
nu en dan voor een onderwerp terug.
5. breed overleg 16 april 2013
De voorzitter stelt de in de agenda bij punt opgenomen tekst en voorstellen van het DB,
aan de orde.
Mw Meijerink (Bolsward) stelt ten eerste dat de naam ‘breed overleg’ niet goed gekozen is.
Deze naam bestaat al voor een andersoortig overleg. Het gaat hier om een overleg van de
4 lokale adviesraden.
Mw Meijerink (Bolsward) licht toe wat de bedoeling is. Thema zou moeten zijn
‘bejegening’. Bedoeling is mw Haringsma (Zorgbelang Friesland) uit te nodigen.
Mw Meijerink stelt vast dat geen extra vergoeding van de kosten uit de platform begroting
kan worden verwacht.
De voorzitter wijst op de in de agenda opgenomen tekst: afspraken die gemaakt zijn in
oktober jl. voor de inhoud van deze april-bijeenkomst.
Aanwezigen (de heer Dijkstra, Mw Veenstra, Mw Baarda, Mw de Bruin) vinden het beter
dat er een bijeenkomst van lokale raden komt zonder thema. Zodat er, cf. afspraak in
oktober, geïnventariseerd kan worden wat achtergronden zijn van deelnemers, waar de
interesses liggen, zodat dwarsverbanden kunnen worden gelegd die tot uitdrukking
kunnen komen in werkgroepen. Resultaat zou moeten zijn dat er zo’n inventariserend stuk
komt te liggen.
Mw Meijerink zegt e.e.a. te willen terugkoppelen in de lokale raad Bolsward. Op een vraag
van de voorzitter deelt zij mee dat het DB niet zal worden uitgenodigd voor deze
themabijeenkomst.
De voorzitter constateert dat wij in een vrij land leven waarin niets samenscholing en
vergadering in de weg staat en stelt voor de gang van zaken maar verder af te wachten.
De vergadering stemt hiermee in.
6. terugkoppeling lokale raden - platform
De voorzitter stelt de in de agenda opgenomen tekst en voorstellen aan de orde.
Het dagelijks bestuur acht het van het grootste belang dat de lokale raden dè
voedingsbodem zijn voor het platform. Het db dicht zichzelf daarin een coördinerende- en
in veel gevallen een regie-rol toe. Voorgesteld wordt:
 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.
De vergadering stemt in met deze voorstellen. Persoonlijke kennismaking is inspirerend:
voor de lokale raden én voor de DB-leden.
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Afgesproken wordt dat, na terugkoppeling in de lokale raden en CIG, een vergaderschema
wordt opgesteld (graag sturen naar het secretariaat).
7. samenwerking wwb-cliëntenraad – wmo-platform
Een eerste kennismakingsoverleg heeft plaatsgevonden. Zie verslag bij ingekomen
stukken.
De voorzitter stelt e.e.a. aan de orde.
Van een verplichte samenwerking/samensmelting van beide raden is geen sprake; dat is
nu ook nadrukkelijk door de wethouder bevestigd. Wel zal moeten worden gewerkt tegen
de achtergrond van de nieuwe wet: participatiewet 2015/-16.
Opgemerkt wordt dat:
- het niet mogelijk is voor leden van een adviesraad écht op de hoogte te zijn van zowel
wwb- als wmo-ontwikkelingen
- er zijn raakvlakken, maar toch zeker ook grote verschillen kennis en achtergronden van
cliënten waarvan de belangen moeten worden behartigd.
- totale samenwerking is nog niet aan de orde. Beiden raden hebben een zeer uitgebreid
takenpakket
- gezamenlijk standpunten innemen –en vandaar uit gezamenlijk advies uitbrengen- wordt
wel gezien als een mogelijkheid.
Op 3 april is er een bijeenkomst van Zorgbelang waar dit punt uitvoerig aan de orde komt.
(Bij belangstelling: individueel opgeven.)
Mw Oudenhooven wijst op het “visiedocument” van SWF en Littenseradiel dat nu is
vastgesteld. Daarin wordt wel een stevige richting aangegeven.
Besloten wordt dat het DB nader overleg heeft met de cliëntenraad en daarover
rapporteert aan het platform.
8. presentatie transitie awbz-begeleiding
De voorzitter heet de wethouder, de heer S.Tolsma en de dames Janssen en Bakker, die
zich inmiddels bij de vergadering hebben gevoegd, welkom.
In de bijlage een 0-metingrapportage. Deze is in uitgeprinte vorm beschikbaar in deze
vergadering. Ook zal er voor een ieder een geprint exemplaar liggen van ‘Planning
transformatie jeugd, wmo, werk’.
presentatie (is bij dit verslag gevoegd)
Mw Janneke Bakker en mw. Boudien Janssen (gem.swf) verzorgen een presentatie (o.a.
film).
Gewezen wordt op 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.
Mevrouw Bakker licht toe wat een expertteam inhoudt.
Aanmelding kan tot 1e paasdag; opgave bij mevrouw Janssen.
Aanvankelijk was het de bedoeling werkgroepen te formeren; expertgroepen zijn hier voor
in de plaats gekomen. Het is een “open” opzet om te komen tot keuzen in beleid. Leden
uit het netwerk van het platform vertegenwoordigen de vraag-kant; van de aanbod-zijde
zijn al vele aanmeldingen binnen.
Het is nog niet bekend hoe een en ander precies uitgewerkt zal worden.
Verzocht wordt (in het kader van terugkoppeling) de tussentijdse rapportages, verslagen,
notities naar de secretaris, mw. Hogendoorn te sturen.
Resultaat van de expertgroepen zal zijn de zg. “keuzenota”’; dit zal een belangrijke
kapstok zijn en is de basis voor de inkoop (bestek). Wmo-platform heeft inspraak.
Mw Vroegindeweij vraagt wat de bestuurlijk te volgen weg is. Als de keuzen-nota het
directe gevolg is van de discussie in deze expertteams, is er dan nog wijziging van die
keuzen mogelijk?
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De wethouder geeft aan dat aanpassingen altijd mogelijk zijn, maar de adviezen van de
expertteams zullen zwaar wegen.
Geconstateerd wordt dat deelname vanuit de vraag-kant in deze teams van groot belang
kunnen blijken te zijn. De leden worden met klem nog eens verzocht kennis te nemen van
het ingekomen stuk “expertteams” en tijdig aanmeldingen te doen, dit kan via
rechtstreekse aanmelding maar ook via de secretaris Rita.
wijziging openingstijden/nieuwe adviesaanvraag
Mw Janssen deelt mee dat de openingstijden van wmo-loket wijzigen. Ze weet het
precieze er niet van, maar morgen zal een adviesaanvraag daarover worden toegezonden.
Daarop dient vóór 16 april as. te worden gereageerd.
De vergadering constateert dat dit een niet haalbare termijn is voor een gedegen advies.
De voorzitter onderschrijft dit maar stelt eerst de vraagstelling te willen zien, alvorens
kritische geluiden te laten horen.
wethouder Tolsma
Wethouder Tolsma geeft aan dat er 9 clusters (van dorpen en steden in de gemeente) zijn
genoemd in de Ontwikkelvisie van de gemeente SWF. Binnen die clusters wordt gewerkt
aan bv. onderwijsvoorzieningen. Dat zal ook het geval kunnen zijn voor de uitvoering van
(delen van) het wmo-beleid.
De wethouder deelt mee dat jl. donderdag een gesprek heeft plaatsgevonden met de
directeur van de Stichting Mienskipssoarch. Daar heeft het platform in de brief van 20
februari ook sterk voor gepleit. Resultaat van dit gesprek is dat de uitvoering van het
wmo-beleid in De Legean en wellicht ook Littenseradiel (daar moet nog overleg over
worden gevoerd met dát gemeentebestuur) door die stichting zal worden uitgevoerd.
Wellicht kan daar nog een andere cluster in de gemeente worden toegevoegd.
De wethouder deelt verder mee dat een inventarisatie per gebied nog niet is gebeurd; dit
is wel van belang. Er zal per cluster geïnventariseerd moeten worden. Dat vraagt nog veel
extra uitwerking van onder andere de 0-meting. Verwacht wordt dat een en ander in
september bekend zal zijn.
Wethouder Tolsma zegt dat de gemeente voor een grote opgaaf staat; er staan enorme
bezuinigingen aan te komen. Dat kost hoofdbrekens. De wethouder is door de VFG (ver.
friese gemeenten) aangewezen als portefeuillehouder wmo/transities. Hij heeft in overig
landelijk- en provinciaal overleg zitting. Omdat de financiële informatie vanuit het Rijk
achterblijft ontstaat er een spanningveld. Dat is op alle fronten merkbaar. Het proces gaat
zeker ‘gek lopen’. De steun van het Wmo-platform is hard nodig.
9. afscheid
De voorzitter spreekt twee leden van het platform toe:
- Mw Haringa neemt afscheid van het Platform. Haar persoonlijke omstandigheden hebben
haar doen besluiten te stoppen. Ze zat namens mantelzorg in het platform. Voorzitter
dankt haar voor haar inzet en wenst haar het allerbeste.
De heer Hibma sluit zich, namens de gemeente, hierbij aan. Ze krijgt van beiden een
attentie overhandigd.
- Mw Oudenhooven neemt eveneens afscheid van het platform. Zij was er vanaf het eerste
uur bij betrokken. Ook mw Oudenhooven moet om persoonlijke redenen keuzen maken.
Jammer, maar het lukt haar niet naast het werk zich volledig in te zetten voor de wmo.
Voorzitter noemt haar straight, duidelijk en zichzelf met een ‘groot oog’ voor mensen met
een beperking. Maar zij is vooral ook zachtmoedig en houdt van gezelligheid. Daar is een
passend cadeau bij gevonden door Mw Hofman. Hij bedankt haar voor de enorme inzet en
wenst ook haar het allerbeste.
Ook hier sluit de heer Hibma zich, namens de gemeente, bij aan.
Ze krijgt een attentie van de gemeente en Mw Hofman overhandigt haar een schilderij
(koeien) van Wiebe van der Zee.
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Mw Oudenhooven zegt dat ze kiest voor haar werk; daar heeft ze al haar energie voor
nodig. Als ze iets doet wil ze het goed doen. Ze wenst het platform een goede toekomst.
10.rondvraag en sluiting
Mw de Bruin stelt middels onderstaande tekst de vergadering op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen CIG:
Stand van zaken herinrichting Oosterpoortsbrug.
Het voorlopig ontwerp en de reactienota zijn bijna klaar.
Het wordt na maart ter inzage gelegd en kan er gereageerd worden.
De start begint na de herinrichting van de Lemmerweg, op zijn vroegst eind van het jaar.
Toegankelijkheidsaspecten dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen.
De CIG is tevreden en positief over de uitwerking van het hoofdstuk toegankelijkheid.
Inmiddels vastgesteld door de Raad.
Het rapport “Kom, Hoor en Zie” is op zijn verzoek verzonden aan wethouder Stoel.
Bij ieder ontwerp voor nieuwbouw of aanpassing kan het rapport dienen als input voor de
functionele eisen die aan het ontwerp gesteld worden.
Mary Gorren, beleidsmedewerker gemeente SWF, stelt een conceptbesluit op voor het
rapport. Dat gaat eerst naar de betreffende ambtenaar en wethouder, daarna naar het
College van B&W.
Er worden 4 punten vastgesteld waarbij het rapport wordt ingezet:
-In principe wordt het toegepast bij het beoordelen van een aanvraag
-Bij bouw en verbouwplannen door derden vindt er een toetsing plaats voor het verlenen
van een bouwvergunning op basis van het rapport
-het rapport moet onder de aandacht worden gebracht bij de diverse partijen
-er wordt gestart met de inventarisatie van het in beeld krijgen van de aanwezige
voorzieningen voor mensen met een beperking in gemeentelijke gebouwen, mfc’s en
musea in de gemeente SWF.
De CIG wil de mogelijkheid hebben om met de opdrachtgever in contact te komen. De CIG
kan bij de inventarisering van gebouwen wezenlijke en substantiële ondersteuning bieden.
sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om ongeveer kwart over twaalf de
bijeenkomst.
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