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1.
opening / welkom / vaststelling agenda
De voorzitter opent om half tien de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van mw Zeldenrust en de heer Goulooze.
De voorzitter deelt mee dat de wethouder (anders dan in de agenda staat) om 10.30 de vergadering zal
bijwonen.
2.
vaststellen notulen bijeenkomst 17 juni 2013
Punt 4. - Op de vraag van de heer Du Bois of er iets wordt gedaan met de ervaringen uit de bijeenkomst
van Zorgbelang (29-5) antwoordt voorzitter dat e.e.a. is doorgegeven en dat in het vervolg rekening met
de opmerkingen zal worden gehouden.
Punt 4. - Onderwerp ‘Woningaanpassing ouderen’(expertgr. 2) is in de bijeenkomst in Joure niet aan de
orde geweest; in IJlst wel.
Woningaanpassing ouderen is een erg belangrijk punt. Expertteams moeten hierop hun visie geven.
Mw Vroegindeweij vindt dat ook de politieke partijen dit onderwerp mee moet nemen in hun
verkiezingsprogramma. Woningbouwverenigingen hebben hierin een centrale rol. De tendens is dat ze
juist het tegenovergestelde doen (afstoten huurwoningen in de dorpen).
Mw Gorren zal nagaan wat hierover binnen het gemeentelijk beleid (woonvisie/volkshuisvestingsplan)
wordt gesteld. DB zal hierop terugkomen met een notitie.
Het verslag wordt vastgesteld.
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3.

mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
In- en uitgaande stukken
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










de heer de Haan merkt op dat de lokale raad Sneek het op prijs stelt dat aan de “nachttaxiproblematiek” aandacht besteed wordt. Het onderwerp nachttaxi is aangekaart in het overleg
met de wethouder (juni) en is ook jl. donderdag met de wethouder besproken. Opnieuw zal
worden bezien wat het gemeentelijk beleid in dezen is (portefeuille “vervoer”). Problematiek is
nu ‘breed’ bekend.
De voorzitter heeft as. donderdag een overleg met de projectleider van het nieuwe
SEH/zorgplein van het Anthoniusziekenhuis.
vorige week is er in Bolsward een “achterban”bijeenkomst georganiseerd door CR wwb, FSU.
Opvallend grote opkomst. Wmo was hierbij niet uitgenodigd. De voorzitter CR heeft deze
omissie gemeld en gewezen op eenzelfde bijeenkomst in de Stolp in Sneek; de voorzitter gaat er
naar toe.
de heer Du Bois wijst (ad d) in het kader van de vraag naar hulpmiddelen op de optie van
‘voorliggende hulpprogramma’s’: op preventie gericht/op herstel van vertrouwen gericht. Moet
je niet in gesprek met de aanbieders over ook dit soort programma’s? Die liggen in de sfeer van
het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Hij wijst op resultaten die het programma “bewegen voor
ouderen” in de gemeente Sneek destijds heeft opgeleverd. Sommige beweegprogramma’s
worden al vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De gemeente zou hier op in kunnen
spelen.
Mw Gorren zegt dat de afdeling Sport hiervoor een onderzoek is gestart.
Afgesproken wordt dat voorzitter, de heer Du Bois en mw Gorren hier samen iets over op
papier zullen zetten.
Mw Baarda heeft teruggekoppeld gekregen dat de bijeenkomst (1 juli) rond de aanbesteding
hulpmiddelen niet geheel naar genoegen is verlopen.
De voorzitter vraagt of dit door andere deelnemers ook zo is ervaren. Dat is niet het geval.
Natuurlijk is zo’n europese aanbesteding een heel bureaucratisch gedoe, maar de indruk bestaat
dat er goed naar de opmerkingen is geluisterd.
de voorzitter is door het db gevraagd regelmatig een “column” te schrijven. Kan de vergadering
hiermee instemmen. Ja.
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4.

DB-leden mw Hofman en mw Hogendoorn hebben de raad van Littenseradiel bezocht. Goede
bijeenkomst. Uitleg gegeven over werkzaamheden van het platform. Mw Hofman spreekt
waardering uit over de kennis van zaken bij de raadsleden in Littenseradiel.

berichten uit de lokale raden/CIG/seniorenplatform

Bolsward (mw Meijerink)
 plan is een radioprogramma te starten. Wmo-raden kunnen hun bijdragen leveren. Wie doet er mee?
 manifestatie voor ouderen in Bolsward was een groot succes.
Er is een wensboom gemaakt. Wensen worden verzameld en gepubliceerd in het Bolswards
Nieuwsblad. Zal ook aan de secretaris van het platform worden gezonden.
 jammer dat er 1-7 zo weinig belangstelling was op de bijeenkomst expertgroepen in IJlst.
Reden onbekend.
 Busstation Bolsward gaat naar de rand van de stad. Om deze reden is er in het verleden een plan
bedacht een elektrische auto te laten rijden, waar anders Wmo-vervoer zou moeten worden ingezet.
Secretaris db zal de stukken van destijds aan de lokale raad Bolsward sturen.
 Mw Meijerink heeft een notitie geschreven waarin zij een aantal kritische vragen oproept: --zitten
de juiste mensen op de juiste plek, --hoe signaleren we wat er in Bolsward gebeurd, --hoe borgen
we kennis/deskundigheid. Positief voorbeeld: wijze waarop het advies op “harmonisatie subsidie
ouderenverenigingen/activiteiten”tot stand is gekomen. Zij heeft daarover ook gemaild met de
voorzitter van het platform. Wegens drukke werkzaamheden is het haar nog niet mogelijk geweest
om samen met hem, zoals afgesproken, de notitie “breed overleg lokale raden” áf te ronden.
 Nagegaan wordt of het mogelijk is in de bibliotheek een informatietafel/spreekuur te houden over
wmo-zaken.
Wûnseradiel
Mw Baarda vertelt dat het in Wûnseradiel -na het vertrek van een drietal leden- moeilijk is de lokale
raad weer voltallig te krijgen. De grote hoeveelheid stukken wordt als groot bezwaar gezien, het is
moeilijk om de essentie van onderwerpen te bepalen.
Hellen heeft afscheid genomen. Er is een nieuwe voorzitter, nieuwe leden worden gezocht
Gedacht wordt aan het instellen van werkgroepen over één onderwerp.
Sneek
 de heer De Haan vertelt dat de manier van werken / hoe gaan we verder binnenkort wordt
besproken in de lokale raad. Door de veelheid van informatie sla je taken over en gaat er belangrijke
kennis verloren. Besloten is de interne werkwijze maar eens helemaal te evalueren.
De keuzenota is nog te abstract en de informatie is te overweldigend.
Een werkwijze/presentatie van de wmo-raad Dantumadeel/Dongeradeel/Schier wordt overhandigd.
Nijefurd
 de heer Dijkstra zegt dat ook in Nijefurd wordt gevonden dat de essentie van zaken verloren gaat;
het is teveel
 het inloophuis Waldrikhiem in Workum (burgerinitiatief) loopt erg goed. Een prima groep
vrijwilligers runt deze activiteit één middag p/w. Opgezet als pilot. Ook de gemeente noemt het een
succes. Hierover wordt gesproken: dit is nu een voorbeeld van géén transitie, maar transformatie
 via Stipepunt is het gelukt een nieuwe secretaresse te vinden.
 mw Hofman en voorzitter krijgen binnenkort 15 minuten spreektijd in een bijeenkomst van
Stadsbelangen in Workum.
Boarnsterhim
 ook hier de klacht: te veel informatie; wat wel, wat niet.
 28-11 afscheid Wmo-raad Boarnsterhim. Verdeling vertegenwoordigers is nog niet bekend.
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Gesproken wordt over de vertegenwoordiging van De Legean in het platform. Dit geldt ook voor
Littenseradiel. Afgesproken wordt dat de heren Nieuwenhuis, van Essen en de voorzitter hierover
apart zullen overleggen.

CIG
 vanmiddag wordt de award (toegankelijkheid) uitgereikt.
 een stagiaire gaat met een bestuurslid mee om de toegankelijkheid van de gebouwen te bekijken.
 dames Hofman en Hogendoorn hebben de bijeenkomst van CIG bezocht.
Littenseradiel
 op korte termijn wordt er een afspraak gemaakt voor overleg tussen voorzitter en afvaardiging van
Littenseradiel en Boarnsterhim.
MEE
 de cliëntenondersteuning van MEE gaat per 1-1-2015 over naar de gemeente. Het huidig subsidie
stopt dan. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Anderzijds: veel van de werkzaamheden van MEE
worden wel genoemd in het nieuwe gemeentelijk beleid.
Mw Hofman geeft als raad wat de veelheid aan informatie betreft: haal er uit / kies die informatie, die je
belangstelling heeft.
Voorzitter en mw. Meijerink hebben (mail)contact gehad voor de uitwerking van de notitie ‘hoe komen
we tot een goede vorm van gezamenlijkheid’. E.e.a. moet nog nader worden uitgewerkt. Het dagelijks
bestuur ziet het als haar taak over deze zaken: --hoeveelheid van stukken/uitnodigingen, --personele
problemen, --organisatie, --keuzen maken, voorstellen te doen aan het platform. Daarbij zal zeker
uitgegaan worden van onze gelaagde structuur: lokale raden> deskundigen> platform.
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
o voorzitter zal (deel van) lokale raad Nijefurd bijwonen: 1 october
Aanwezigen akkoord. Mw Gorren geeft de data en tijd intern door.
5.

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)

samenwerking.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
Wat aanbesteding hulpmiddelen betreft zal mw Gorren navraag doen of er Europese aanbesteding nodig
is.
Opgemerkt wordt dat keukentafelgesprekken niet goed lopen. Voorbeelden worden gegeven (vz. lokale
raad Wûnseradiel heeft gesprekken bijgewoond). De heer Nieuwenhuis verteld ook over dergelijke
voorbeelden. Over niet gewenste bejegening komen geluiden binnen. Deze gesprekken vragen andere
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competenties en de juiste attitude. De gemeente doet nog veel te weinig aan dit onderwerp (scholing,
coaching).
Mw Vroegindeweij constateert dat in een kleine ronde al dit al zaken aan de orde komen. Daar zit een
lijn in. Een ombudsfunctie van het platform is van belang.
7.
contributie/toekomstige bijdragen “zorgbelang”
Mw. Hofman vraagt de aanwezigen naar hun ervaringen met Zorgbelang. Een voordeel is dat je andere
Wmo-leden ontmoet. Voor de rest, vaak ook inhoudelijk niet is sprake van veel herhaling in de
informatie.
Afgesproken wordt dat DB navraag gaat doen (o.a. over de financiering) naar de mogelijkheden en met
een voorstel komt.
8.

de wethouder is uitgenodigd om met u “bij te praten” over de stand van zaken:
transities/transformatie wmo<>awbz.

De wethouder begint met iets te vertellen aangaande de keuzenota. De nota die in juli aan de expertteams is aangeboden is sterk gericht op “transities”. Dat zijn er vier: --awbz/wmo, --wwb, --jeugd, -passend onderwijs. De raad van SWF heeft het visiedocument “sociaal domein” vastgesteld, daarin staat
nadrukkelijk dat SWF streeft naar een dubbelslag: transitie én transformatie.
De Friese Meren heeft een andere koers dan SWF. DFM zit veel meer op de lijn van transitie: stuk voor
stuk. Dat kan ook komen door de verkiezingen die half november in die gemeenten plaats vinden.
Vorige week is er echter een goede bijeenkomst geweest van betrokken projectorganisaties; een nieuwe
lijn van samenwerken is afgesproken. Vanmiddag wordt, zo verwacht hij deze nieuwe aanpak ook
bestuurlijk door de wethouders overgenomen. Verwacht wordt dat er afstemming komt op overstijgende
thema’s. De heer Tolsma zegt toe gemaakte afspraken door te zullen geven. Ook over de terugkoppeling
naar de expertteams worden afspraken gemaakt.
De wethouder stelt dat ook hij graag duidelijkheid wil. Maar die is er niet. Er is nog veel onzekerheid,
zowel wettelijk als financieel. Ook op ICT-gebied (dossiervorming e.d. ) zijn er nog heel veel vragen.
De heer Dijkstra vraagt of de wethouders aangegeven hebben dat 1-1-2015 niet haalbaar is. In de nota
staan nog ontzettend veel vraagtekens.
Wethouder geeft aan dat 1-1-2015 heilig is. Maar de druk moet wat betreft duidelijk opgevoerd worden.
Vorige week is met het dagelijks bestuur van het platform ook het communicatieplan besproken. De
afdeling communicatie zal nader overleggen met het db. Er komt binnenkort met een plan/voorstel.
Zaken moeten heel goed zichtbaar gemaakt worden onder de bevolking. Hij noemt als positief
voorbeeld: de ouderenmanifestatie jl. zaterdag in Bolsward.
De wethouder gaat in op de cluster-vorming (10 à 15 duizend inwoners). Uitgangspunt is de
gebiedsindeling zoals genoemd in de Ontwikkelvisie van de gemeente SWF.
Er draaien nu een aantal pilots (zie de informatie-notitie aan de raad). Die pilots zullen moeten uitwijzen
op welke schaal de teams samengesteld zullen worden.
Hoe dit er uit gaat zien is nog onduidelijk. Gegevens moeten worden verzameld (sociale index/spiegel).
Inhoud/gegevens moeten de omvang van een cluster bepalen, niet uitsluitend: inwonertal.
De problemen moeten vanuit een vraaggerichte benadering in kaart worden gebracht.
Het motto is: de zorg zo dicht mogelijk bij de burger organiseren.
Mw Baarda merkt op dat op dit moment gewerkt wordt met meerdere dorpscoördinatoren. Dat is
onduidelijk. Er moet één aanspreekpunt/coördinator per cluster worden aangewezen.
De wethouder onderschrijft dit streven.
Hij gaat in op het gegeven dat in de nabije toekomst niet meer sprake is van meerdere potjes, is
meerdere beleidsterreinen. Dat maakt het mogelijk te “schuiven”; het streven is natuurlijk om tot een
geïntegreerde aanpak te komen.
De heer Du Bois vraagt naar de relatie tussen het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het sociaal
domein.
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De wethouder geeft aan dat daar al over wordt nagedacht: jeugdzorg en gezondheidsbeleid komen
samen in de gebiedsgerichte teams.
Er moet nagedacht worden over de cliëntenparticipatie; hoe organiseer je de vraagkant. Vraag voor de
toekomst is: hoe gaat die ene aanpak ook in de burgerparticipatie tot uitdrukking komen. waar gaat
WWB en Wmo zijn daarover in overleg.. Wethouders zegt ontschotting (per 1-1-2015) het uitgangspunt
te achten.
Gesproken wordt over het kennelijk voornemen van de staatssecretaris in de dienstverlening een knip te
maken tussen hh (gemeente) en een zorgdeel (zorgverzekeraar). Dat acht de VNG ongewenst; zo ook
het wethouderlijk overleg van de VFG. De wethouder geeft aan dat op de hh 40% wordt bezuinigd, valt
het zorg-deel weg uit het budget, dan is er veel minder mogelijkheid voor de gemeenten zorg op maat te
leveren en de schuiven in het budget.
Ook overigens zal pas medio 2014 duidelijkheid komen over de financiën (meicirculaire). De
wethouder geeft aan dat op gemeentelijk budget van €210.000.000 het sociaal domein ruim 50% gaat
uitmaken. Veel van die uitgaven liggen vast, maar een aanzienlijk percentage is ook door besluiten van
de raad beïnvloedbaar. Dat vraagt om scholing: ook van de (nieuwe) raadsleden. Daarvoor wordt een
programma opgezet.
Mw De Bruin vraagt of nieuwe Wmo-leden aan kunnen haken.
Dit is mogelijk; ook lokale Wmo-raadsleden zouden mee kunnen doen.
Mw Hogendoorn ziet meer in het organiseren van een eigen bijeenkomst. Mw Vroegindeweij zegt dit
een onderwerp te vinden voor een “grote groep” bijeenkomst.
Aan de orde komt, naar aanleiding van een vraag van mw Hofman, de subsidiering van een aantal
provinciale instellingen / organisaties zoals Zorgbelang.
De wethouder heeft daarover gesproken met de gedeputeerde. Provincie subsidieert zo’n 12 tot 14
organisaties. Gemeenten willen dat niet één op één overnemen. Gemeenten willen aan
activiteiten/diensten meebetalen
Zorgbelang blijft gesteund door de Provincie.
Tenslotte deelt de wethouder mee dat de gemeente graag een middagbijeenkomst + afsluitend buffet
wil organiseren voor alle betrokkenen bij het platform. Dat zou op 11 november kunnen gebeuren. Mw
Gorren zal nader overleggen met de db over inhoud/plaats en tijd.
Voorzitter bedankt de wethouder voor zijn bereidheid om in deze vergadering “bij te praten”.
9.
afscheid
Voorzitter neemt afscheid van mw. Fina de Bruin (CIG). Mw. De Bruin verhuist naar Leeuwarden.
Ze heeft in de 10 jaar dat ze actief is geweest voor deze organisatie heel veel waardevol werk verricht.
In vergelijking met het verre verleden is er in onze gemeente sprake geworden van een ware
professionalisering rond het begrip “bereikbaarheid”.
Voorzitter spreekt zijn dank uit en biedt haar een cadeau aan.
Namens de gemeente spreekt mw Gorren waardering uit. Van de gemeente ontvangt ze een bloemetje.
Mw. De Bruin zegt dat ze de activiteiten al die jaren met heel plezier heeft gedaan. Ze dankt
aanwezigen voor de fijne samenwerking.
10.
sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om 12.15 uur de bijeenkomst.
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