130726: CIG
From: joutedegraaf
Sent: Friday, July 26, 2013 2:52 PM
To: fam.debruin-tabak@home.nl
Subject: Re: Fw: Notitie Harmonisatie Subsidies Vrijwilligersorganisaties Informele Zorg en Ondersteuning in
SWF
Lijkt mij goed beargumenteerd plan.
Vindt wel dat er een te fors bedrag naar Leeuwarden gaat. Als dit provinciaal is moet zoiets maar uit provinciale
pot
Groet
Joute
=========
From: joutedegraaf
Sent: Wednesday, August 28, 2013 10:18 PM
To: fam.debruin-tabak@home.nl
Subject: Re: Fw: Notitie Harmonisatie Subsidies Vrijwilligersorganisaties Informele Zorg en Ondersteuning in
SWF
Volgens mij heb ik gereageerd. Moeilijk te beoordelen dat samenstelling van advies goed en in balans is. W at
zijn de toetscriteria geweest? Mij niet duidelijk
Joute

= = = = = = = ==
130807: MEE

woensdag 7 augustus 2013 13:17
Ik vind de notitie er op zich goed uitzien met redelijke voorstellen. Kan het moeilijk vergelijken met de
huidige subsidieverstrekking en wat dit betekent voor de verschillende doelgroepen.
Met vriendelijke groet,
Pietie Huitema
Consulent

MEE Friesland
Ondersteuning bij leven met een beperking
MEE Friesland is kernpartner in het Centrum voor Jeugd & Gezin
==========
130830: Nijefurd

Op 28 juli 2013 22:58 schreef Jan Dijkstra <js.dijkstr@gmail.com>:
Beste mensen,
Hiervoor geldt weer hetzelfde als de vorige mail.
Over dit stuk rijst de vraag, moeten wij ons zegje hierover doen, of is dit alleen aan het
platvorm voorbehouden. Het is een omvangrijk en een beetje onduidelijk stuk, waarvan de
consequenties moeilijk zijn te overzien. Wil je dit goed doen, moet je er veel tijd voor
uittrekken en spreadsheets maken , wil je een objectieve vergelijking maken met de oude

situatie. Op grond hiervan kan je conclusies trekken over waar wordt bezuinigd en waar niet.
Waarschijnlijk punt voor de agenda en een punt voor Sietske en E.G. om te vertellen wat het
DB van het concept vindt.
Duidelijk is dat er binnen het AB of binnen de lokale raden iemand zich beschikbaar moet
stellen , om deze beoordeling te maken.
Vreemd is dat er een concept ligt , maar er geen data voor inspraak ligt en een datum voor
besluitvorming.
Daarnaast zit er een addertje onder het gras: Er zal een plafond gesteld worden, maar niet
hoe hoog dit plafond is.
M.i. moet over de twee punten, door de gemeente op voorhand antwoord worden gegeven.
Dus hierover moet een brief de deur uit.
Het ga jullie goed.
Groet van Jan
==========
130902: Wûnseradiel

Hoi Rita,
Ik had de notitie aan alle leden van onze raad doorgestuurd en verder geen reactie ontvangen.
Ik heb de notitie nog eens doorgelezen en kan me er wel in vinden. Er staan volgens mij geen
gekke dingen in. Ik begrijp dat er een bepaald budget is uitgetrokken voor de
vrijwilligersorganisaties informele zorg en ondersteuning. Worden er meer aanvragen
gehonoreerd dan wordt het bedrag opnieuw verdeeld.
Met vriendelijke groet,
Marijke Baarda
=====
130905: GGD
Dag Rita,
Ik heb de notitie gelezen en heb er geen wezenlijke opmerkingen bij die de ''redelijkheid'' van het
geheel zouden kunnen vergroten. Want bij harmonisatie van beleid let ik daar toch vooral op. Ik zou er
wel vooral aan hechten om de gemeente er op te wijzen dat de reacties van de
vrijwilligersorganisaties zelf serieus meegenomen zouden moeten worden bij en eventuele wijziziging
van de harmonisatieregeling.
Een zijdelingse, maar toch belangrijke, inhoudelijke tendens bij dit onderwerp (zo blijkt uit divers
onderzoek) is nog te melden dat er zich een tendens in de samenleving aan het ontwikkelen is waarbij
mensen meer dan voorheen inzien en accepteren dat gezondheid, ziekte en zorg iets van henzelf is
en dat zij de komende tijd meer informele zorg zullen moeten en ook bereid zijn om te accepteren. Het
claimgedrag bij het recht op professionele zorg kalft af. Deze ontwikkeling betekent dat er door
gemeenten rekening gehouden zal moeten worden met een toenemend beroep van burgers op
informele zorgmogelijkheden (waaronder die van vrijwilligersorganisaties) en dus ook op de daarbij
behorende subsidieregelingen. Dit laatste punt zou eventueel nog als boodschap meegegeven
kunnen worden aan de gemeente.

Tot zover.
Groeten van Peter
====

Aan de Raad van het Wmo Platform SWF
Secretariaat: mevrouw R. Hogendoorn
Veenstraat 21
8701 CT Bolsward
Bolsward, 12 september 2013
Onderwerp: Advies op notitie "Harmonisatie subsidies vrijwilligersorganisaties informele
zorg en ondersteuning".
Geachte Raad,
Aan het bestuur van het Seniorenplatform SWF is door uw Platform de notitie
"Harmonisatiesubsidies vrijwilligersorganisatie informele zorg en ondersteuning" van de
gemeente SWF ter advisering voorgelegd. In onze bestuursvergadering van 26 augustus
2013 hebben wij bovengenoemde notitie besproken en zijn tot een advies gekomen. Wij
merken hierbij op dat het een hele operatie voor de gemeente is geweest om door
harmonisatie uit een brij van subsidieverordeningen en reglementen etc. van de voormalige
vijf gemeentes één nieuwe subsidiereglement c.q. verordening te destilleren en te
redigeren.
Op- en aanmerkingen en advies.
Wij zijn van mening dat de gemeente bij de harmonisatie op een juiste wijze rekening heeft
gehouden met de subsidievoorstellen aan vrijwilligersorganisaties informele zorg en
ondersteuning, die voor de fusie in de vijf voormalige gemeentes functioneerden en een
beroep deden op een subsidie. Ook kunnen bestaande organisaties, die tot nu toe nog geen
subsidie hebben aangevraagd een beroep doen op onderhavige subsidieregeling waardoor
de spoeling echter wel zeer dun zal worden. Met betrekking tot de verplichting van een
aantal vrijwilligersorganisaties om lid te worden van een landelijk overkoepelend orgaan
vragen wij ons af of in de subsidies hiermee rekening is gehouden omdat de
lidmaatschapkosten vaak hoog zijn. Tevens worden in bepaalde gevallen als voorwaarde
gesteld dat er voldoende vrijwilligers moeten zijn. Dit kan soms een probleem zijn voor
organisaties bij vertrek van vrijwilligers en het zoeken naar nieuwe.
Op dit moment heeft elk dorp/stad nog geen "Vrijwillige hulpdienst". Gelet op het nut van
het hebben van een dergelijke hulpdienst, en de vele goede en praktische diensten die
kunnen worden verleend door de vrijwilligers, adviseren wij de gemeente om het opzetten
van hulpdiensten te stimuleren. Bij de implementatie van de Wmo kan een vrijwillige
hulpdienst qua zorgverlening in de behoefte voorzien.
Wij hebben voor de rest geen op- of aanmerkingen op vorengenoemde notitie.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van het Seniorenplatform SWF,
A.W.P. Hagedorn, secretaris.

