p/a Secretariaat Mej. G. Veenstraat 21
8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@sudwestfryslan.nl

Aan:
Onderwerp:

Bolsward, 15 november 2013

leden WMO-platform Súdwest-Fryslân
uitnodiging + agenda bijeenkomst
WMO-platform Súdwest-Fryslân van
maandag 25 november 2013, 09.30 uur, Waltakamer Sneek

Agenda
1. opening en vaststelling agenda
2. vaststellen notulen bijeenkomst 30 september 2013

(reeds in uw bezit)

3. mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
ingekomen stukken
a) verhuismotieven van Senioren (Partoer)
prestatie afspraken 2.0 wonen
Woningbouwprogramma 2011 – 2016
Idem, bijlage 1 en 2
Deze stukken ‘zie discussie platform 30 september ’staan ter beschikking en
kunnen u op verzoek door het secretariaat worden toegezonden.
b) begroting lokale raad Sneek
(bijlage)
Voorstel: betrekken bij behandeling ag. punt 6
c) notulen juni en september van lokale raad Wûnseradiel
(reeds in uw bezit)
d) verslag “regulier overleg met de wethouder” 26 september
e) verslag overleg met de afd. communicatie, d.d. 5 november
(bijlage)
f) notulen 24 september van lokale raad Bolsward
(bijlage)
g) vaststellen harmonisatie subsidie vrijwilligersorganisaties informele zorg en
ondersteuning in swf
(reeds in uw bezit)
h) vaststellen notitie harmonisatie subsidies ouderenveren/organisaties
(reeds in uw bezit)
i) gemeente SWF: memo fout aanleveren gegeven aan CAK
(reeds in uw bezit)
j) herindeling en bestuurskracht
(bijlage)
uitgegaan:
k) bijdrage platform in de krant Vitaal
l) ongevraagd advies nachttaxi
m) begroting 2014 en toelichting WMO platform SWF (zie verder ag. punt 6)
overig:
- Landelijke Koepel WMO, nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.
- Zorgbelang, diverse soorten informatie, uitnodigingen etc.
- WWB, gevolgen miljoenennota
- LPF: cursus politieke beïnvloeding (20 november afsluiting)
- Datums vergaderingen Nijefurd en Sneek
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.

(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)

(bijlage)

terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg: db
- het db heeft d.d. 5 november gesproken met de afd. communicatie
- het db heeft d.d. 14 november gesproken over de pilot “informele zorg”
- het db heeft d.d. 14 november gesproken met de heer R.Meyer (zie ag.punt 6)
- op 26 september: 3de regulier overleg met de wethouder
- de vz. heeft de achterban bijeenkomst Cl.raad WWB, 01.10 bijgewoond (evt. mondl.
verslag)
- er heeft vz.’s overleg cliëntenraad wwb/platform plaatsgevonden (evt. mondl. verslag)
- meerdere expertteam-bijeenkomsten; gaarne uw ervaringen daarmee
- tweetal bijeenkomsten “zorgbelang”; gaarne uw ervaringen daarmee
- bijeenkomst koersnota: 11 november: gaarne uw ervaringen daarmee
- penningmeester en vz bezochten een verg. van stadsbelang Workum (evt mondl. verslag)
- vz. wmo-raad Sneek en vz. platform hebben een inleiding verzorgd voor een regionale
bijeenkomst van de Zonnebloem
- vz. heeft diverse gesprekken gevoerd inzake een nieuwe lokale raad “dorpen
Sneek/Boarnsterhim
- leden db bezochten het Zorgcongres op 30 october (evt. mondl. verslag)
- vz.’s overleg platform SWF en wmo-raad DFM is uitgesteld: december.
5. vergaderdata ab platform seizoen 2013-2014
Twee wijzigingen op de eerder afgesproken data. Mee naar aanleiding van de opmerking uit één
der lokale raden (tussen 25.11’13 en febr.’14 zit wel een erg groot tijdsbestek) wordt voorgesteld
de eerste ab platformvergadering te houden op 28 januari.

o 28 jan., 18 maart, 29 april en 10 juni
6. bespreking notitie “werkplan 2014 wmo-platform swf”

Hierbij treft u een notitie waarin het dagelijks bestuur terugblikt op het afgelopen jaar, een
positionering van het platform aangeeft voor het komend jaar, de begroting 2014 en een
eerste aanzet voor een werkplan 2014 aan u voorlegt. In de notitie zijn de uitkomsten van
de interne discussie van de lokale raden, de samenvatting daarvan zoals opgesteld door
mw M.Meijering verwerkt.
Beslispunten:
1. instemmen met de strekking van de notitie
(bijlage)
2. in te stemmen met de uitbreiding van het dagelijks bestuur met één lid
3. vaststellen van de begroting 2014 (mede als agendapunt voor het regulier
overleg met de wethouder d.d. 16 december as.).
7. gevraagd advies: concept koersnota

Voorstel: allereerst gaarne uw ervaringen met de bijeenkomst Bloemkamp, 11 november
In de komende week wordt een korte notitie nagezonden met opmerkingen over deze
koersnota:
“rijp en groen” door elkaar heen. Oók de opmerkingen van uw kant die het secretariaat
voor 21 november bereiken. (bijlage, wordt 22.11 nagezonden)
Voorgesteld wordt aan de hand van deze punten over e.e.a. te discussiëren; 25 november
des namiddags zal dan een brief aan het college worden opgesteld en verzonden, ook aan u
zodat e.e.a. een hulpmiddel kan zijn voor uw inbreng in de expertgroep van 26 november.
Het dagelijks bestuur zal tevens e.e.a. verwoorden in de te houden hoorzitting van de
betrokken raadscommissie.
·
9. rondvraag en sluiting

