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1.
opening / welkom / vaststelling agenda
De voorzitter opent om half tien de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2.
vaststellen notulen bijeenkomst 30 september 2013
Punt 3. – Woningbouwprogramma 2011-2016
De heer DuBois wijst op het belang van dit programma in het kader van langer in de thuissituatie
blijven. Hierover wordt gesproken. E.e.a. is ook in de expertteams aan de orde geweest
Het verslag wordt vastgesteld.
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)
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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)
Naar aanleiding van 3b.
- Het is niet nodig mw Hofman de begroting te sturen; doorgeven van de uitgaven is voldoende.
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)

(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)

overig:
- Landelijke Koepel WMO, nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.
- Zorgbelang, diverse soorten informatie, uitnodigingen etc.
de regiobijeenkomst is wrs. op 17 december; komt nog bericht over; onderwerp: inkoop
- WWB, gevolgen miljoenennota
(bijlage)
- LPF: cursus politieke beïnvloeding (20 november afsluiting)
- Datums vergaderingen Nijefurd en Sneek

4.

berichten uit de lokale raden/CIG/seniorenplatform

Nijefurd
 het inloophuis Waldrikhiem in Workum (burgerinitiatief) loopt erg goed. Er zit groei in. Er zijn
gelden uit het subsidie “Tellens” beschikbaar
 in Molkwerum is een bijeenkomst geweest van Thuiszorg SWFrl.; thema: ‘meiinoar’; signaal: ouder
wordende mensen uit het westen hebben na verhuizing naar het platteland weinig contacten; prima
bijeenkomst; veel belangstelling.
 Jan Dijkstra gaat Fina de Bruin opvolgen in CIG.
 Nijefurd heeft 3 nieuwe leden weten te werven. Er bestaat een kans dat één daarvan zitting gaat
nemen in het platform op de titel “jeugd”.
Wûnseradiel
 mw. Baarda vertelt dat op de oproep in de dorpskrant voor nieuwe leden weinig respons is
gekomen. Er heeft zich 1 nieuw lid gemeld. Wûnseradiel heeft een nieuwe voorzitter: Mw Rennie
Niezink.
De voorzitter deelt mee dat Mw Niezink heeft gevraagd om een bijeenkomst van de voorzittrs lokale
raden en platform: kennismaken, werkwijze/deskundigheden uitwisselen. Die bijeenkomst vindt op 6
december plaats.
Sneek
 de heer De Haan vertelt dat de leden druk zijn geweest met de Koersnota.
 mutaties binnen het DB: de heer Nijdam wordt penningmeester; nieuw lid is de heer Priem.
Bolsward
 mw Meijerink vertelt dat Bolsward ‘in ontwikkeling’ is. Er zijn groepjes gevormd: wie doet wat.
 mw Venema deelt mee dat zij en haar man willen stoppen. Er wordt een profielschets gemaakt voor
een nieuwe voorzitter.
Boarnsterhim
Geen mededelingen
CIG
 opvolger van mw. De Bruin is de heer Dijkstra (Nijefurd)
Littenseradiel
Geen mededelingen
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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 bijeenk. 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.
De voorzitter vertelt dat er in 2014 aan de slag wordt gegaan met informatievoorziening. We
willen hierin samen optrekken met de gemeente. Met de wethouder is afgesproken dat
samenwerken op dit terrein de eenduidige communicatie ten goede komt en ook kostenefficiënt
is. Dat laat onverlet dat het platform een eigen onafhankelijke positie heeft en ook op dit terrein
kan innemen.
In het overleg met de afeling is naar voren gekomen een “klankbordgroep” samen te stellen.
Die groep zou in een paar bijeenkomsten in het komend jaar mee kunnen denken over
communicatie”uitingen”: --is dit wel begroijpelijke tekst, --gaat deze voorlichting wel langs de
goede route. Het is de bedoeling dat er per cluster één of twee contactpersonen (ambassadeurs)
worden gezocht. Deze personen moeten bekend zijn met de sfeer/reilen en zeilen in de dorpen
en wijken.
ad: pilot ‘informele zorg’
voorzitter: geen succesvolle bijeenkomst. Ambtenaren niet geïnformeerd over onze
werkzaamheden: het opzetten van een nieuwe raad voor de Legeaën en Littenseradiel. Opnieuw
op de agenda van de wethouder. De heer van Essen: gaat heel traag, zeer teleurstellend. Denkt
dat de ambtenaren van Sneek niet veel interesse hebben in een cluster
Boarnsterhim/Littenseradiel. Voor de bewoners heel teleurstellend. Negatieve benadering van
ambtelijke zijde.
De heer DuBois vertelt dat uit de analyse van de gezondheidsmonitor naar voren is gekomen
dat er binnen Sneek meer sprake is van geestelijke gezondheidsproblemen en eenzaamheid dan
in de buitengebieden. De resultaten worden vandaag met de wethouder besproken.
Dhr. DuBois stuurt het document op naar mw. Hogendoorn; zij verspreidt het.
bezoek voorzitter en penningmeester aan vergadering stadsbelang Workum
mw Hofman: contact met stads/dorpsbelang zijn heel belangrijk; het besef voor net nieuwe
gemeentelijke taakveld is er totaal niet. Het stadsbelang dacht eerst wij van de gemeente waren.
Dit was de eerste, nog 69 te gaan. Zij willen heel graag een vervolg. Eén van de leden van
stadsbelang Workum zal zich met de wmo gaan bezig houden.
Wij wachten eerst het PR voortel van de gemeente af.
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5.

6.

vergaderdata ab platform seizoen 2013-2014
Vergaderdata 1e halfjaar 2014:
28 januari; 25 maart; 29 april; 17 juni
bespreking notitie “werkplan 2014 wmo-platform swf”
Er ligt 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.).

Het document dat er ligt is een document (vraagzijde) waar we een paar jaar mee voort moeten.
Het document wordt besproken. Aanwezigen kunnen zich vinden in de strekking van het
verhaal. Ook wat de uitbreiding van het DB betreft met kandidaat de heer R. Meyer gaan de
leden van het platform akkoord.
Mw Hofman licht de begroting toe. We teren in op ons spaargeld.
De heer Dijkstra stelt voor een aanvraag te doen de subsidie voor het platform te verhogen.
Gezien het vele werk wat er te doen is en de essentie van de raad is dit heel redelijk en moet dit
mogelijk zijn. Hij wijst erop dat het CIG een subsidie van € 5.000 krijgt.
Ook de lokale raden hebben weinig financiële ruimte. M.n. de raad van Sneek teert in.
De penningmeester geeft aan dat deze concept begroting onderwerp van gesprek zal zijn in het
eerstkomend overleg met de wethouder. De lokale raden kunnen, evenals vorig jaar, een tekort
van € 250 declareren bij het platform. Gaarne voor het einde van het jaar.
De vergadering stemt hiermee in.
7. gevraagd advies: concept koersnota

De voorzitter stelt voor de uitgereikte brief in reactie op de Koersnota, bladzijdegewijs te
behandelen. Wijzigingen zullen vandaag nog worden aangebracht. Brief moet morgen de deur
uit.
Maar allereerst: is dit de juiste toon?
De vergadering kan instemmen met de toon van de brief.
De heer DuBoi: structuur mee eens, maar de bijlagen? Wijst naar MEE en GGD, zij kunnen
buiten de Wmo platform reageren. Misschien niet geheel zuiver. Discussie volgt. EG: wij
schrappen het aanvullende deel, maar de twee reacties van collega’s uit de bijlagen schrappen
en achter de naam van Pietie vermelden: lid platform SWF.
- Blz 1: geen opmerkingen
- Blz 2: Peter: scholing en de zorgen daarover graag meer benadrukken. Mw Vroegindeweij
onderschrijft dit. Mw Gorren: niet over kosten praten, maar over scholing en deskundigheid.
Duidelijkheid in communicatie benadrukken: zie Molkwerum. We krijgen uitnodigingen van
Tellens, Thuiszorg, Zonnebloem, etc.etc.. Dat schept onduidelijkheid bij de inwoners Maak
daar eenduidigheid in. Ieder heeft zijn eigen belangen. Advies aan wethouder “houdt de regie
ovr de communicatie”.
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Mw Zeldenrust: dat is één kant van de zaak. Maar de andere kant is, dat mensen die in de
praktijk werken weten wat er aan de hand is.
Ad clusters. Wethouder wel eens. Maar er is helaas nog geen natuurlijke drang om de lokale
raden hierbij te betrekken. Zelfs ondanks de inzet van Mw Gorren is het zo dat er in de
ambtelijke organisatie, er pas laat aan gedacht wordt om de raden erbij te betrekken. De lokale
raden moeten veel vroegtijdiger betrokken worden. De heer Dijkstra: dorp- en
wijkcoördinatoren: komen niet overeen met de clusters. Mw Gorren: de dorp- en
wijkcoördinatoren zijn vastgesteld op basis van dorpen en wijkverenigingen. Pas later werden
de clusters ontwikkeld. Daarom komt dit niet overeen.
Mw Baarda: misschien moeten we later de lokale raden herinrichten op basis van de clusters.
Mw. Hiemstra: “missie”zin veranderen loopt niet.
- Blz. 3: voorzitter: wij willen betrokken worden bij onderzoeken, niet op het laatste moment.
Mw Hofman: onderwijs: weet niet waar ze aan toe zijn.
Hieronder een apart kopje: soc. werkvoorziening. De heer de Haan: met de afschaffing daarvan, vallen
mensen tussen wal en schip.
8.
afscheid
Er wordt afscheid genomen van notulist Janny Bijslma.
9.
rondvraag
- Mw Hiemstra zegt ambassadeur te willen worden voor Wommels e.o.
- de heer Dijkstra wil ambassadeur worden voor Warns en wijde omgeving.
- Mw Gorren deelt de krant Vitaal uit. De heer Dijkstra pleit voor een goede verspreiding. Dit gaat niet
overal goed.
- Mw Meijerink denkt dat er door al die scholing een heel goede samenleving kan ontstaan!
10.
sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit om iets voor half twaalf de bijeenkomst.
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