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Aan:
Onderwerp:

leden WMO-platform Súdwest-Fryslân
uitnodiging + agenda bijeenkomst
WMO-platform Súdwest-Fryslân van
maandag 30 september 2013, 09.30 uur, Waltakamer Sneek

Agenda
1.

opening en vaststelling agenda

2.

vaststellen notulen bijeenkomst 17 juni 2013

3.

mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
In- en uitgaande stukken
(reeds aan AB doorgemaild)
a) advies PGB en eigen bijdrage.
b) advies taxipasjes
c) advies harmonisatie subsidies ouderenverenigingen en –organisaties,
d) advies aanbesteding hulpmiddelen <> werkgroep, diverse stukken
e) advies harmonisatie subsidie vrijwilligersorganisaties informele zorg en ondersteuning in swf
f) nacht taxi
g) definitief rapport tevredenheidsonderzoek; informatiebrieven juni en sept; diverse stukken over
keuzenota, cliëntenraadpleging periode 5 sept – 4 okt
h) bijdrage wmo-platform aan informatiebrief
(bijlage: uit info brief 09/2013)
i) reactie db op niet tijdig toezenden “informatie aan raad: transities&transformatie”
overig:
- Landelijke Koepel WMO, nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.
- Zorgbelang, diverse soorten informatie, uitnodigingen etc.
- CIG: uitnodiging uitreiking toegankelijkheidsaward 30 september ’s middags
- Solidair Friesland (uitnodiging bijeenkomst Kerk en Wmo in Bolsward 1 okt);
- afd. Wûnseradiel (onderzoek sportbehoefte gehandicapten en chronisch zieken);
- Patricia Kampstra (gegevens over hoe ringleiding aan te vragen);
- gem. Littenseradiel (uitnodiging WMO platform bij raad(sleden))
- verslag Wmo-raad Bolsward van 2 juli 2013

4.

berichten uit de lokale raden/CIG/seniorenplatform
Het gaat erom de inbreng vanuit het veld zo goed mogelijk de ruimte te geven
en niet alleen in de rondvraag.. Het db besloot daarom dit nieuwe vaste agendapunt
op deze plaats in te voeren. Korte berichten.

5.

vergaderdata db & ab platform seizoen 2013-2014 +afstemming “roulerend bijwonen dblid<>lokale raad”

ter vergadering datavoorstel ab vergaderingen. Op verzoek van Mw Vroegindeweij wordt
voorgesteld om in 2014 van de maandag-, naar de dinsdagochtend te gaan:
o 11.02, 29.04 en 17.06

(reeds in uw bezit)

o

voorzitter zal (deel van) lokale raad Nijefurd bijwonen: 1 october

6.

terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg

het db heeft d.d. 20 juni een 2de regulier overleg met de wethouder gevoerd
(bijlage)

aanbesteding hulpmiddelen: bijeenkomst 1 juli

de wethouder heeft d.d. 15 juli jl. uw voorzitter geïnformeerd over een wijziging in de procedure van
totstandkoming “keuzenota”. U bent hiervan schriftelijk door de voorzitter op de hoogte gesteld

het db heeft d.d. 16.09’13 kennis gemaakt met de heer Rients Bergstra van het Team Zorg en met
hem gesproken over de pilot “informele zorg”
(zie bijlage)

voorzitter heeft d.d. 20 september kennis gemaakt met de nieuwe projectmanager SWF voor de drie
dencentralisaties, de heer dr Klaas Abma
(bijlage: uit infobrief 09/2013)

de voorzitter heeft contact met de voorzitter “cliëntenraad wwb” ter voorbereiding van een notitie
over de toekomstige samenwerking

meerdere expertteam-bijeenkomsten; gaarne uw ervaringen daarmee

tweetal bijeenkomsten “zorgbelang”; gaarne uw ervaringen daarmee

er zal op 26 september een 3de regulier overleg met de wethouder plaatsvinden

7.

contributie/toekomstige bijdragen “zorgbelang”
Dit punt staat geagendeerd voor de bijeenkomst met de wethouder, d.d. 26 september. Mee naar
aanleiding daarvan: nadere mededeling van de penningmeester.

8.

Op 26 september vindt een 3de regulier overleg van uw dagelijks bestuur met de wethouder plaats.
Geagendeerd staan verschillende punten: --hoe verder met de “keuzenota”, --stand van zaken “pilots”, -communicatie, --scholing / deskundigheidsbevordering, budgetten.
De wethouder is om 11.00 uur uitgenodigd om met u “bij te praten” over de stand van zaken:
transities/transformatie wmo<>awbz. Hiertoe is het (omvangrijk) stuk “informatie aan de
raad/mededeling college inzake transities & transformatie sociaal domein” en “pilot informele zorg:
SWF” digitaal bijgevoegd.
Deze stukken zullen in voldoende mate aanwezig zijn als copie voor álle leden van het platform/lokale
raden ter vergadering d.d. 30.09.
Nadrukkelijk zal ook aan de orde komen: een door de gemeente te organiseren bijeenkomst met het hele
veld: leerzaam, samenbindend en genoeglijk!

9.

afscheid

10.

rondvraag en sluiting

