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opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent de vergadering en deelt mee:
 er zijn berichten van verhindering.
 bij agendapunt 9 zal mw. B. Janssen (gemeente SWF) mondelinge toelichting geven.
 bij agendapunt 11 zal mw E. Popkema (gemeente SWF) mondeling toelichting geven.
benoeming leden
 benoeming Mw J. Haagsma als lid van het ab, op titel van “jeugdzorg”
 benoeming van de heer R.B. Meyer als lid van het dagelijks bestuur.
 benoeming de heer D. Tearney als vertegenwoordiger van het CIG
Voorzitter heet in het bijzonder Mw Ozinga welkom. Zij en Mw Fokkens uit Subrandabuorren zijn bereid deel te nemen aan een
nieuwe lokale raad “de Legeaën/Scharnegoutum/dorpen noordelijk van Sneek”. Daarover is al veel overleg geweest. In de
komende weken zal een bijeenkomst worden gepland door Mw Gorren, Mw Hofman, de zojuist gestarte pilot “informele zorg” en
de dorpscoördinator.
Gezien de vier nieuwe “gezichten” volgt een kort rondje voorstellen.
vaststellen notulen bijeenkomst 25 november 2013
Voorzitter deelt mee dat de toekomstige verslaglegging korter/meer als besluitenlijst zal plaatsvinden gezien het besluit om
financiële redenen niet meer gebruik te maken van de extern notulist.
Het verslag van 25 november 2013 wordt bij deze vastgesteld.
mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
Actiepunten
Voor zover niet anders aangegeven worden de navolgende stukken voor kennisgeving aangenomen.
ingekomen stukken
a.- P. Dubois, GGD: Clustercijfers gem. SWF Gezondheidsmonitor 2012 (reeds doorgemaild aan AB)
b.- gemeente: mw B. Janssen, nieuwe hulpmiddelenleverancier (reeds doorgemaild aan AB)
c.- gemeente: aanvullende vragen SGBO onderzoek (wordt op verzoek aan u toegezonden)
d.- voorzittersoverleg met de 4 lokale adviesraden 6 december ’13
(bijlage)
De voorzitter zegt dat dit overleg is bijeengeroepen door de nieuwe voorzitter van de lokale raad v/h
lokale raden
Wûnseradiel. De aanwezig vonden het een nuttige bijeenkomst. Hij wijst er nog eens op dat toen afgesproken
namen/deskundig
is dat een lijst van deelnemers én hun deskundigheid/ervaring zal worden opgesteld. Nog niet alle raden
heden leden
hebben gereageerd.
e.- verslag bijeenkomst in 1 oktober in Kath. Kerk Bolsward (wordt op verzoek aan u toegezonden)
f.- concept verslag regulier overleg wethouder 18 dec.’13
(bijlage)
g.- gem. SWF: aanvraag subsidie 2014 goedgekeurd.
h.- expertteam: Marga Meijerink wordt vervangen door Marten Hiemstra
i.- gemeente SWF: actieve informatie schuldsanering en regionaal jeugdtrans. (wordt op verzoek aan u
toegezonden)
j.- concept verslag vergadering db 14.01’14
(bijlage)
k.- tekst inspraak tijdens cie vergadering B&M over koersnota 15.01’14
(bijlage)
berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform en terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg
- Sneek: de heer de Haan: wij hebben onze data van de vergaderingen aangepast aan het AB.

De heer Meyer uit het db was van plan vanmiddag te komen; die bijeenkomst is vervallen en staat nu gepland
op 11 maart.
- Nogal wat klachten wmo vervoer. Blijkt dat er niet op juiste wijze gereageerd wordt, soms helemaal geen
reactie van Wmo Loket of Taxi Bles. Taxi komt te laat, een half tot een heel uur, soms helemaal niet.
- Discussie daarover. Bij de lokale raden zijn geen klachten ontvangen. Maar individueel wordt wel wat
opgemerkt: In Bolsward heeft de secretaris de ervaring dat het inderdaad wel eens een half uurtje kan duren.
Mw Zeldenrust een klacht van een ernstig zieke, waar het keukentafelgesprek telefonisch werd áfgedaan.
Kreeg geen indicatie want de situatie moet langer dan een half jaar duren. Nijefurd is dit aan het uitzoeken.
Mw Vroegindeweij wijst op de ombudsfunctie van het platform. Afspraak: klachten verzamelen en doorgeven
aan de secretaris.
- de heer Nijdam wijst erop dat Sneek bezig is om zichzelf om te vormen van een re-actieve adviesraad naar
een actieve adviesraad. Meer initiatieven ontplooien om meer contact te maken met doelgroep. Op de laatste
AB vergadering is een werkgroepje gevormd om meer ‘feeling’ te krijgen met de achterban. Het is niet de
bedoeling om als een klachtenloket te functioneren, maar we willen wel bereikbaar zijn/in contact komen. Zij
stellen voor om 2x per jaar iets te organiseren met hun achterban in (de geschikte locatie) ‘t Wumkeshûs.
Houden ons op de hoogte.
Voorzitter: misschien een goed idee om op basis van jullie ervaringen eind van het jaar daar een “grote
groep”(alle raden) bijeenkomst te organiseren.
- Bolsward: mw Hooghiemstra: bezig met functie omschrijving lokale raad, zodat ook sprake wordt van
taakverdeling. De lokale raad is bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid van een spreekuur in de
bibliotheek, dat is mogelijk, maar zij willen geen klachtenloket worden. Zij moeten hierin nog hun weg
vinden. En verder houden zij de lokale gebeurtenissen in het oog: zoals de gang van zaken rond het zwembad,
busstation, stadsbelang, structurele PR: hoe vinden mensen ons? Hoe kan een wmo-cliënt/bezorgde burger ons
vinden? En wij hen. Bedoeling is om de zaken groepsgericht aan te pakken, door middel van het verdelen van
taken. Maar voor een actieve raad is het huidige budget te beperkt.
Mw Vroegindeweij wijst op de ombudsfunctie van het platform: hoe werkt de regelgeving van de gemeente
en hoe kunnen wij die verbeteren? Zij heeft hiervoor voorstellen nodig, bedoeling is om mee te denken met de
gemeente en het spreekuur dat de lokale raad van Bolsward voor ogen heeft hoeft beslist geen
klachtenspreekuur te zijn.
- Nijefurd: de heer Dijkstra: onze adviesraad wil zich meer richten op het platteland: bv. Warns en
omgeving. Hij merkt op dat de steden goed georganiseerd zijn, maar het platteland niet. Mensen in de regio
weten helemaal niet wat wmo is. Voorlichting is op zijn plaats.
Voorzitter wijst op het (verslag van-) laatste overleg met de wethouder en de tekst van de inspraak in de cie
B&M. Dit gaat over communicatie. De heer Meyer uit het db houdt zich daarmee bezig.
De heer Meyer: de gemeente heeft toegezegd dat er deze week de eerste versie van een communicatieplan
komt, dit is vorige week met Tolsma besproken, hij heeft extra expertise ingeschakeld om er vaart achter te
zetten. Dit vindt plaats in samenwerking met ons: het platform. Gemeente beseft dat er problemen zijn met de
communicatie in deze gemeente en wil dat oplossen.
-Mw Zeldenrust deelt mee dat Nijefurd nieuwe leden heeft mogen verwelkomen, het ziet er goed uit.
- Wûnseradiel: mw Baarda: we proberen leden te werven door stukjes in dorpskrant te plaatsen. Maar de
mensen zijn bang voor de hoeveelheid werk, daarom voorstel om misschien een signaalfunctie af te spreken,
bijv. 2x per jaar inlichtingen aan de adviesraad verstrekken. Misschien toch een andere manier van werken:
minder papier en meer ontmoeting.
Proberen tevens contact te leggen met verzorgingshuizen in Witmarsum.
- Mee: mw Huitema: erg druk met voorbereiding voor alle verandering in de WMO per 1 januari 2015.
Oplossingsgericht werken, netwerkstrategieën uitdenken, burgers activeren, krijgen hiervoor scholing. Nu
intervisie om dat te borgen. Omslag in denken nodig, neiging om de problemen voor de burger op te lossen.
Dat is niet meer de bedoeling. Alle medewerkers doorlopen een scholingstraject gericht op de nieuwe houding
van een hulpverlener: --niet meer oplossen van een probleem, maar sámen met de cliënt de vraag stellen: hoe
denkt u, en uw omgeving, het probleem op te lossen en wat voor hulp heeft u daarbij nog nodig.
Mw Vroegindeweij: aanpak De Friese Meren is anders dan SWF , levert dat problemen in de uitvoering op?
Mw Huitema: Klopt: SWF heel breed alle decentralisaties in één transitie. De Friese Meeren begint klein, per
decentralisatie en wil vandaaruit verder opbouwen. Dat vinden DFM verstandiger, om dan meer overzicht
hebben. Participatie wil DFM er voorlopig helemaal niet bij hebben.
Mw Hofman: de aanpak DFM is strijdig met het uitgangspunt waar het platform steeds voor heeft gepleit (en
nu ook in de Koersnota is verwoord): “mienskipssoarch-achtig werken.
- Cl.raad Antoniusziekenhuis: Mw Hiemstra vraagt of dit gebied “de Legeaën” ook dorpen uit Littenseradiel
betreft. De voorzitter zegt dat dit aan in het overleg met de wethouder aan de orde is geweest. De huidige
situatie is duidelijk. Het college van Littenseradiel is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft dat
uitbesteedt aan de gemeente SWF. SWF handhaaft de bestaande situatie voor de héle gemeente Littenseradiel
tot 2018. Ná de herindeling van díe datum zal e.e.a. nader worden bezien.
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terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg: db
Voorzitter constateert dat daarover verslagen zijn verzonden en dat e.e.a. in de komende agendapunten nog
aan de orde komt.
6.
Jaarverslag 2013
Met de correctie: mw Gorren is geen lid van het platform, maar dé/onze contactambtenaar SWF wordt het
verslag vastgesteld. De gedachte om van het verslag een folder te maken zal worden uitgewerkt.
7.
harmonisatievoorstel declaraties 2014
Het harmonisatievoorstel is voor alle aanwezigen duidelijk en wordt geaccepteerd. De penningmeester wijst
er nogmaals op dat het de bedoeling om de drie maanden een financieel verslag in te leveren.
De voorzitter zegt dat deze procedure is gekozen om het komend jaar echt aan te tonen waaraan het geld
opgaat en daarop gedegen en transparant een begrotingsvoorstel 2015 aan de wethouder kan worden
voorgelegd.
Mw Gorren wijst erop dat afgesproken is dat “pm-uitgaven/incidentele uitgaven” steeds eerst aan de
wethouder zullen worden voorgelegd.
Het AB gaat akkoord.
8.
1ste aanzet werkplan 2014
Met de verdeling in aandachtsgebieden (zie agenda) wordt ingestemd.
De navolgende activiteiten worden besproken.
1.-verkiezingsmanifestatie: Robert Meyer / Rita Hogendoorn
Robert geeft uitleg over de verkiezingsmanifestatie: hoofddoel is aan de politieke partijen kenbaar te maken
wat er leeft bij de inwoners over de wmo/het sociaal domein: ervaringen, zorgen, verwachtingen. Het netwerk
van het platform kan díe inwoners bereiken en oproepen bijeenkomsten bij te wonen. Er is na het eerste
overleg met de partijen gedacht aan: 7 maart: ’s middag op vier locaties (Bolsward / Koudum / Woudsend /
Sneek) gesprekken politiek<>inwoners en ’s avonds tussen 19.00-20.30 uur een grotere bijeenkomst in Sneek
waar organisaties/politieke partijen zich kunnen presenteren en een debat met de lijsttrekkers plaatsvindt.
Daar zal overleg met de lokale over moeten plaatsvinden: wie kan de heer Meyer (die samen met de secretaris
deze kar zal trekken) daarvoor benaderen:
 Contact voor Sneek: Wietse
 contact voor Koudum: Jan en Sietske
 contact voor Woudsend wordt apart geregeld, daar is geen raad.
 contact voor Bolsward: Samenwerking Wûnseradiel en Bolsward
Wûnseradiel: Marijke
Bolsward: wordt nog doorgegeven.
Verdere opmerkingen:
- het gaat om het aanjagen
- vooraf vragen bedenken
- zoveel mogelijk mensen meenemen
- luisterend oor
- ’s avonds in De Stolp kraampjes
- denk aan vervoer van de mensen, eventueel een busje huren.
2.-jeugdzorg: Willemina Vroegindeweij
Mw Vroegindeweij: verwijst naar het gestelde daarover in de agenda. Samen met mw Haagsma zal e.e.a.
nader worden uitgewerkt.
3.- armoede Sietske Hofman
Mw Hofman vraagt of naar aanleiding van het gestelde in de agenda hierover er nog een suggesties voor méér
deelnemers in de werkgroep is: dat is zo. Contact opnemen met Kees van Kordelaar. Van de 3
ouderenadviseurs komt er één, is toegezegd.
Agatha Vreeling Cliëntenraad WWB heeft eveneens toegezegd mee te doen.

9.

4.- wonen, woonvormen: EG Gaarlandt
Idem.
Mw Zeldenrust zal vragen of de heer Woudstra, lid van de lokale raad Nijefurd, vanuit zijn deskundigheid
bereid is aan deze werkgroep deel te nemen. Dit geldt ook voor de heer Tearney.
gevraagd advies: beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Bestudering leverde voor het dagelijks bestuur het navolgende pre-advies op:
 p.4: bij voorzieningen eigen kracht kan niet vóóraf (keukentafelgesprek) worden gesteld dat sprake
wordt van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. (Arrest Emmen en uitspraak CR). Daarover
informatie ingewonnen:
 geldt alleen vóóraf. De voorziening móét dus geleverd worden. Maar achteraf: bij de berekening van
de “eigen bijdrage/aandeel eigendom” vindt wel een inkomenstoets plaats aan de hand van inkomen
en vermogen. Vraag kan zijn: verhoogt dit gegeven het “stapelingseffect”
Mw Janssen: misschien, hierdoor zou het maximum van de eigen bijdrage eerder bereikt worden
De heer de Haan: dit is zeker het geval als je het gestelde in art 1 lid 5 in aanmerking neemt.
 p.8: boodschappen etc.“lokale initiatieven”. Vraag kan zijn: wat daaronder te verstaan

corr in jaarverslag
DB
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Mw Janssen: bijv. een supermarkt die boodschappen tegen een vergoeding thuis levert
p. eind: verhuiskosten een kleine € 3.000. Maar alleen als dit is naar een voor permanente bewoning
geschikte woonruimte. Dit roept de vraag op: hoe zit dat dan in de gevallen van “wij nemen de zorg
voor vader/moeder” op ons door de garage/schuur/tuinhuis-tijdelijk voor hen/hem/haar in te richten.
In Brabantse gemeenten wordt daarvoor juist ontheffing ontleent. Vraag derhalve kan zijn: wordt het
gegeven “permanente bewoning”soepel gehanteerd? (of ontheffing)
Mw Janssen: neemt dit mee naar beleidsmedewerker wonen
 algemeen: wat een geregel: hoe verhoudt zich dat met het gestelde in de Koersnota “meer
vrijheid/mandaat voor GT/consulent oplossingsgericht/op maat/snel te werken”. Ambtelijk antwoord
is: dit is nog de oude wmo…straks de nieuwe participatiewet…we gaan ervan uit dat de VNG
modelverordening minder regels stelt.
De vergadering stemt ermee in dat langs deze redenering een “lichte” brief: gevraagd advies zal worden
verzonden aan het college.
teruggave-actie hulpmiddelen (Boudien Janssen, gemeente SWF)
Mw Janssen: de brief over het inruilen is per abuis niet eerst naar het Wmo Platform gestuurd voor een advies.
Er zijn op dit moment 20 tot 30 reacties ontvangen.
Nijefurd: cliënt had problemen met een rolstoel. Mw Janssen zal contact opnemen met mw. Valkonet.
Mw Vroegindeweij: niet alleen de cijfers van succesvolle terugname van hulpmiddelen vermelden, maar toch
ook díé contacten waaruit blijkt dat de brief mensen heeft overvallen, ze niet weten wat ermee aanmoeten.
De vergadering stemt ermee in dat hierover een informerende brief aan het college wordt verzonden.
mondelinge toelichting stand van zaken pilots awbz-wmo (Esmeralda Popkema, gemeente SWF)
Rapportages over de pilots in het algemeen zullen worden geagendeerd in uw vergadering van 25 maart as.. In
die vergadering zal het HMC (Hulpmiddelencentrum Burgum: de nieuwe contractpartner per 1 januari jl.) in
uw vergadering kennismaken en een presentatie geven.
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Mw Popkema geeft middels een presentatie tekst en uitleg over de pilots. De sheets zullen aan de secretaris
gemaild worden. Zij zorgt voor verspreiding.
rondvraag en sluiting
De heer Dijkstra vraagt naar de reactie op het inspreken van voorzitter in de commissie. De voorzitter deelt
mee van mening te zijn dat de commissieleden serieus met het gestelde zijn omgegaan en dat wij als platform
tevreden kunnen zijn met het antwoord van de wethouder. Sluiting: 12.00 uur.
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