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Agenda
1.

Opening en vaststelling agenda
Omdat Mw Esmeralda Popkema, projectleider AWBZ, een toelichting zal geven bij agenda punt 4
en de vergadering om plm. 10 uur moet verlaten; wordt voorgesteld precies 09.30 uur te beginnen
met dát punt.

2.

Vaststellen notulen bijeenkomst 25 maart 2013

3.

Mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
- notulen bijeenkomst CIG 28 februari 2013
- notulen lokale raad Wûnseradiel 31 januari 2013
- reactie lokale raad Nijefurd 6 maart 2013 inz. Kwijtschelding
- gemeente SWF is akkoord met financieel jaarverslag 2012
- advies aan gemeente: antwoord op maat

(bijlage)

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

4.

Expertteams
(bijlage)
In de bijlage doet Mw Popkema een voorstel inzake de bemensing van de expertteams. In de bijlage
constateert de projectleider dat van de aanbodzijde plm 80 personen/instellingen zich hebben aangemeld
en van de (vraag)zijde, te weten het platform/lokale raden 15 personen. Door het instellen van vier teams
+ een maandelijkse informatieronde langs de lokale raden kan sprake worden van een zo breed mogelijke
betrokkenheid van de vraagzijde.
Het dagelijks bestuur stelt voor dat hierop een toelichting wordt gegeven door Mw Popkema
en dat uw vergadering daarop een besluit neemt.

5.

Resultaat overleg 16 april jl. van de lokale raden
Het db heeft vernomen dat een rapportage uit deze bijeenkomst in voorbereiding is.
Het db heeft zich d.d. 4 april beraden over de structuur van het platform en de relatie: dagelijks
bestuur<>platform<>lokale raden en stelt voor dat uw vergadering daarover van gedachte wisselt.

Een aantal punten wil het dagelijks bestuur t.b.v. die discussie aan u voorleggen:




in de komende jaren zullen zeer veel onderwerpen aan de orde zijn. De wisselwerking
gemeentebestuur<>platform zal veel overleg en inzet vergen
in die werkzaamheden ziet als missie / doelstelling van het wmo platform
missie:
controle op de uitvoering door organisatie van de vraagzijde doelstelling:
o optimaliseren uitvoering (toegang>levering>nazorg>evaluatie)

o ombudsfunctie
o opstellen/uitvoeren werkplan 2014-2018, waarin de elementen:
 gevraagd en ongevraagd advies gemeentebestuur
 deskundigheidsbevordering / kennis van het gaande proces
 verdieping van de structuur (“een schaalsprong vereist een verdiepingsslag naar de burger” citaat
burgemeester Apotheker)
 instellen werkgroepen / rapportages
 dit alles: in gemeen overleg&stroomlijning gemeentelijke besluitvorming.
Het dagelijks bestuur acht de gelaagde structuur (met lokale raden) van groot belang om de missie en doelstelling
effectief uit te voeren. De db-leden zullen het op prijs stellen wanneer zij voor lokale raad-bijeenkomsten
(roulerend) uitgenodigd worden.
Het dagelijks bestuur vraagt de vergadering uitspraak te doen over de verwachting die zij van het db hebben:
db=zuiver organiserend, db=voorbereidend/vertegenwoordigend, db=(inhoudelijk) ook sturend. Mee op grond
van deze discussie zal het db voorstellen het aantal db leden (nu 4) al dan niet uit te breiden met één extra lid.
6.
Nieuwe leden platform
Mw Haringa-Tolsma heeft afscheid genomen van het platform. Zij was lid op titel van “mantelzorg /
vrijwilligerswerk / cliëntenparticipatie”. Intussen is Mw J. Hiemstra door de cliëntenraad van de Anthoniusgroep
(ziekenhuis/thuiszorg) voorgedragen als mogelijk lid van het platform. Het db stelt voor Mw Hiemstra te
benoemen als lid van uw platform in de bestaande vacature.
Het CIG heeft verzocht ook met twee leden zitting te nemen in het platform. Naast het gegeven dat de lokale
raden nu met twee leden (en een plv.) vertegenwoordigd zijn wordt door het CIG aangevoerd dat één
vertegenwoordiger “kwetsbaar” is in geval van ziekte/vakantie/verhindering. Daarover is gesproken en het CIG
( niet zijnde een vertegenwoordiging van inwoners, maar een deskundigen-inbreng) stemt in met het aanwijzen
van één vertegenwoordiger (Mw de Bruin) en een vaste plaatsvervanger (die ook alle stukken digitaal zal
ontvangen).
7.
Organisatie breed overleg
Het dagelijks bestuur is voornemens breed overleg over een thema te organiseren. In een conferentie-achtige
setting een bijeenkomst voor álle leden van het platform en lokale raden.
Keuze: juni 2013 dan wel september 2013.
Mogelijke onderwerpen:
o toelichting op de brief van de staatssecretaris van 25 april jl.
o Mienskipssoarch
o bejegening cliënten (wellicht onderwerp voor gezamenlijke bijeenkomst met wwb-cliëntenraad)
o clustervorming + gevolgen (najaar)
o politiek café / debat (eind 2013 / begin 2014 in kader gemeenteraadsverkiezingen 03’14)
8.
Terugkoppeling gevoerd overleg
04.04 ’13: overleg db’s wmo<>wwb:
 langzaam proces: eerst analyse van werkwijze&resultaat tot nu toe
 daarna pas kijken naar evt. samenwerkingsmodel
 volgende bijeenkomst: september
18.04 ’13: 1ste regulier overleg met de wethouder
 nadrukkelijke klacht: termijnen om te reageren
 voorstel weth.: a-lijst & b-lijst + tijdpad en overzicht van het gehele proces
 missie / doelstelling + ombudsfunctie
 ontwikkeling beleid: inzet “vraag”zijde
 organisatie uitvoering: adagium “scheiding toegang / levering” wordt door wethouder onderschreven
 vormgeving: september “clusters”: wellicht van invloed op gelaagde-structuur platform
 financiën: akkoord voor wat betreft reserves. Apart overleg over financiering bijzondere activiteiten
 wwb-wmo: op termijn…participatiewet is (ver) opgeschoven.
23.04 ’13: regionale bijeenkomst Koepel te Hoogeveen (mondeling Mw Sietske Hofman)
9. Rondvraag en sluiting

