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1.
opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent de vergadering en zegt dat het db besloten heeft vooraf het e.e.a. mee te delen rond de verkiezingsmanifestatie van
7 maart.
 die bijeenkomsten zijn als mogelijkheid twee keer in het db besproken, op 25 januari voorgesteld in de platformvergadering en
daarna als mogelijkheid genoemd tijdens het inspreken in de cie B&M.
 daarop hebben de politieke partijen positief gereageerd. Tijdens een eerste bijeenkomst is afgesproken dat e.e.a. een
organisatie ván de politieke partijen is, waaraan het platform en de lokale raden in kunnen faciliteren op het belangrijkste punt:
namelijk, geïnteresseerd- betrokken publiek/deelnemers aan het “gesprek met de politiek”. Tevens is in die eerste bijeenkomst
een kascommissie ingesteld die de uitgaven zal controleren/áftekenen op korte termijn. Nu reeds kan gezegd worden dat de
bijdrage van de politieke partijen € 1000,00 hebben bedragen en van ons platform plm. € 600,00
 het is daarom vervelend geweest dat in een persbericht én in de live-tv uitzending door één der politieke partijen is beweerd dat
–de organisatie een zaak van het platform is geweest en –hieraan veel “zorggeld” is besteed. Omdat de voorzitter tijdens die
uitzending niet in de gelegenheid is gesteld dat ter plekke tegen te spreken; wil hij dit op deze plek nog eens duidelijk de
feitelijke gang van zaken uit de doeken doen.
 overigens:
 er is wel veel werk verzet door de lokale raden en leden van het platform. Dat vraagt op deze plek een bijzonder woord
van dank.
 en wel in het bijzonder gericht aan onze secretaris Rita en Mw Vroegindeweij die op het laatste moment is ingesprongen
als gespreksleider van de avondbijeenkomst. Zeer veel dank voor die inzet!
2.
vaststelling verslag 25 januari 2014
punt 2: Robert Meyer, net benoemd als lid van het db is ernstig ziek geworden in februari. Voorzitter heeft regelmatig contact met
hem en zijn vrouw en dochter.
punt 2: Jantje Haagsma is in de gemeenteraad gekozen en heeft daarom haar lidmaatschap van ons platform opgezegd. Zij was
vanaf januari 2014 lid van ons Platform. Post jeugd is weer vacant.
3
mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
Actiepunten
Voor zover niet anders aangegeven worden deze stukken voor kennisgeving aangenomen.
a. verzonden aan College ongevraagd advies inzake terughaal actie hulpmiddelen
b. verzonden aan College gevraagd advies inzake beleidsregels
c. verzonden aan College jaarverslag over 2013
ontvangen:
d. verslag breed overleg IJlst
e. gemeente SWF: financieel verslag 2013: akkoord
Mw Hofman: Graag voor 1 april van een ieder een kwartaal overzicht declaraties en overzicht van de
AB + lokale raden
lokale adviesraden aan mij mailen. Vanmiddag zal zij aan de 4 lokale raden de jaarlijkse bijdrage van
SH
€ 1.250 overmaken.
f. seniorenplatform: Arnold Hagedorn vervangt Nico van Vliet
g. wmo adviesraad Wûnseradiel: verslag 29 januari
h. concept besluitenlijst db 11 maart
i. verslag vz. Wmo-raden H’veen
j. verslag overleg wmo-team/de Legeaën
datum:
plaats:
aanwezig:

k.

externe informatiebrief maart 2014, gemeente SWF
voorzitter: lukte dit keer niet om de gebruikelijke column op tijd in te leveren.
l. inspiratiebijeenkomst netwerk duurzame dorpen
toelichting: Jan Dijkstra Mw Hofman en voorzitter gaan hier naar toe.
m. Zorgbelang: bijeenkomst nieuwe wet WMO, 26 maart
Sneek: Wietse, Agatha en Corrie Veenstra. Bolsward: Arnold Hagedorn

4.

mededelingen:
Pieter Nijdam en Arnold Hagedorn hebben zich voor deze vergadering afgemeld.
berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform en terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg
Bolsward:
Mw Meyerink: 7 maart > ’s middags interessant, informatief en gezellig. Hoe zit het met pr en logo? Een lid
van ons heeft zich aangemeld (Marten Hiemstra) en nog niets gehoord.
Mw Venema: ’s avonds > heel positief, tafels kwamen niet geheel uit de verf. Stond niet in de krant.
Voorzitter: hebben wel een journalist ingehuurd (wel in LC en lokale krant), maar toch niet zo geslaagd.
Voorlichting / pr: komt op de agenda terug. Staat geagendeerd op agenda overleg met de wethouder:
overmorgen. Hebben bericht gekregen van de ouderenbonden over onvrede over de beschikbare tafels: db zal
antwoorden dat e.e.a. inderdaad niet vlekkeloos was georganiseerd: leermoment.
Nijefurd:
Jan Dijkstra: 7 maart, al met al nuttige middag in Koudum, goede discussie, meerdere (asp.)raadsleden
aanwezig. Te weinig mensen eigenlijk. Hij vraagt zich af de publiciteit niet wat meer kon zijn.
Wûnseradiel:
Mw Baarda: lokale raden (Wûnseradiel en Bolsward) hebben goed samengewerkt. Goede verspreiding van de
affiches. Wel goed bekend gemaakt, maar kennelijk weinig interesse voor een heel grote opkomst.
Verheugend: 4 nieuwe mensen die samen met ons “de ogen en oren” willen zijn van onze lokale raad.
Wiebe van Kalsbeek wil zich graag aansluiten bij werkgroep “wonen”.

Werkgroep wonen
Wiebe van
Kalsbeek

CIG: Tearney: 7 maart als zeer positief ervaren. Veel andere mensen ontmoet en mee in gesprek gegaan. Uit
die gesprekken blijkt wel dat de positie van het platform naar buiten toe nog onduidelijk is: “van de
gemeente” of onafhankelijk?
Sneek: de Haan: over 7 maart. Hij is langs wijkverenigingen gegaan, moest behoorlijk praten (er waren veel
van dit soort verkiezingsavonden aan de orde) maar goed resultaat.
Lokale raad Sneek is bezig de contacten met doelgroepen te intensiveren. Lastig. Missen een duidelijk
zichtbare WMO-platform SWF. Daaraan, “een eigen smoel” moet worden gewerkt. Willen we ons
manifesteren als een onafhankelijk platform, die zich op elk gewenst moment kan profileren dan hebben we
ook materiaal voor nodig. Er zijn allerlei bijeenkomsten waar het platform met een standje + informatie zou
kunnen staan.
voorzitter: in december en januari hebben we het gehad over een werkplan. Wij hebben vastgesteld dat we
willen werken aan een eigen agenda. Niet meer alleen hollen achter de gemeentelijke nota’s aan. Vier
speerpunten: jeugd, armoede, wonen en communicatie. Op korte termijn uitnodiging voor het vierde
speerpunten communicatie: iemand uit het db en andere om werkgroep op te starten. Op aanstaand overleg
met wethouder: communicatie, logo, site etc. etc. etc. Zie verder punt 8.

GGD: : inz. werkgroep “wonen”: gezien recente-, zorgelijke signalen verstandig om op korte daarover te
adviseren naar het gemeentebestuur.
Mw Vroegindeweij is van mening dat eerst overleg moet worden gevoerd met wethouder en wachten op
feitelijke informatie.
Voorzitter: oktober vorig jaar kreeg het db een sturende rol van het ab met als doel op grond van een eigen
agenda adviezen uit te brengen. Altijd via het ab. Gezien de wisseling raad, raadsprogramma kan je er ook
voor kiezen nú een brief te schrijven.
Mw Vroegindeweij: voelt er wel voor een signaal naar raadsleden af te geven. Maar dan breed: het hele wmo
verhaal erbij betrekken met de decentralisatie als aandachtspunt, daarin ook woonaspect, mag niet op
bezuinigd worden. Dan wordt het misschien in raadsprogramma opgenomen.
Voorzitter: vraagt de vergadering of zij hiermee instemmen. Dit is het geval. Een brief zal nog heden worden
opgesteld en via de griffie aan de raadsleden/het gemeentebestuur worden verzonden.
5.
werkplan 2014
Zie punt 4, daarin het meeste al behandeld.
voorzitter: op 10 april is opnieuw een bijeenkomst “informele zorg” met de werkers en de nieuwe leden van
de lokale i.o. “ “de Legeaën/noordelijk Sneek”.
6.
kennismaking met Hulpmiddelencentrum Burgum.
Bijlage is bij de uitnodiging meegezonden, en verder zie de hand outs.
Uit de discussie/vragen kwam naar voren: --HMC houdt contact tot 3 maanden na levering, --geen zicht op de

db

7.

8

9.

vraag: wordt de voorziening ook écht gebruikt, --wekelijkse rapportage naar wmo-loket over alle
bezoeken/leveringen, --eigenaren” HMC zijn zorgaanbieders, lijkt op vorming van één markt.
gezondheidsnota
Peter DuBois en Manfred Haveman geven toelichting op de gezondheidsnota. De presentatie wordt ons
gemaild. Er is maar weinig tijd over voor bespreking van de concrete 28 actiepunten
Voorzitter: vraagt aan iedereen zich juist daarop te richten bij de voorbereiding van het definitief advies aan
het gemeentebestuur. Waarschijnlijk ab mei-vergadering, pre advies van db wordt opgesteld, punten
aangedragen vanuit de lokale raden worden op prijs gesteld.
communicatiebeleid gemeente / samenwerking met wmo-platform
Marco van der Meer verzorgt de presentatie.
Er is iedere maand een vergadering (sprint). Hand outs worden gemaild en naar het ab verspreid.
Afspraak: db zal, mee gezien de eerdere opmerking van de heren de Haan en Tearney, bijzondere aandacht
hieraan besteden. Zij worden uitgenodigd voor de db vergadering van 15 april.
Janna Hiemstra en Wietse de Haan hebben zich aangemeld als ambassadeurs.
Marten Hiemstra (lokale raad Bolsward) heeft zich aangemeld voor PR.
rondvraag en sluiting
Nijefurd: Dijkstra; vindt de behandeling van het laatste punt rommelig en te kort.
Mw Vroegindeweij wijst erop dat dit punt hoge prioriteit heeft gehad in het overleg met de wethouder en dat
er nog maar heel weinig écht concreets is gebeurd. E.e.a. zal as. donderdag in het overleg weer worden
meegenomen. De tijd dringt en er moeten concrete maatregelen komen.
Sluiting: 12.30 uur.
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