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leden WMO-platform Súdwest-Fryslân
uitnodiging + agenda bijeenkomst
WMO-platform Súdwest-Fryslân van
dinsdag 25 maart 2014, 09.30 uur, gem.huis WITMARSUM
concept verslag vergadering wmo-platform Súdwest-Fryslân
25 maart 2014
stadhuis Sneek (raadskamer)
voorzitter
EG Gaarlandt
secretaris
mw M.I. Hogendoorn
penningmeester
mw S. Hofman-Rookmaker
db-lid
mw W. Vroegindeweij
db-lid
R.B. Meyer
gem. SWF (vh Sneek)
W. de Haan, P. Nijdam
gem. SWF (vh Bolsward)
mw G. Venema, mw T. Hooghiemstra (verv. voor mw. M. Meyerink)
gem. SWF (vh Wûnserad.) mw M. Baarda
gem. SWF (vh Nijefurd)
mw W. Zeldenrust, J. Dijkstra
gem. Littenseradiel
S. Nieuwenhuis
CIG
D. Tearney
MEE Friesland
mw P. Huitema
cl. raad Antoniusziekenhuis
mw J. Hiemstra
jeugd
mw J. Haagsma
lokale raad i.o. De Legean
mw S. Ozinga
gem. SWF.
mw M. Gorren (beleidsmedew. welzijn/zorg)
gem. SWF (vh Boarnsterhim)
G. van Essen
GGD Fryslân
P. Dubois
seniorenplatform
N. van Vliet
gem. SWF (vh Wûnseradiel)
E. van Popta
mw B. Janssen bij agendapunt 9 en mw E. Popkema bij agenda punt 11

Agenda
1.

opening en vaststelling agenda

2.-

vaststellen verslag bijeenkomst 28 januari 2013

3.-

mededelingen / ingekomen stukken
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: accoord
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
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(bijlage)

(bijlage)

(bijlage)
(bijlage)

verslag overleg wmo-team/de Legeaën
k. externe informatiebrief maart 2014, gemeente SWF
l. inspiratiebijeenkomst netwerk duurzame dorpen
toelichting: Jan Dijkstra
m. Zorgbelang: bijeenkomst nieuwe wet WMO, 26 maart
j.

4.-

berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform / overige leden
terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg

5.-

werkplan 2014
toelichting db leden

6.-

10.30 uur kennismaking met Hulpmiddelencentrum Burgum

7.-

gezondheidsnota
toelichting van gemeentewege / ggd

8.-

communicatiebeleid gemeente / samenwerking met wmo-platform
de heer Marco van der Meer van de afd. voorlichting zal e.e.a. toelichten

9.-

rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,
WMO Platform SWF
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(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)

(presentatie HMC)

(bijlage)

