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Geachte raadsleden,
In de vergadering van het algemeen bestuur van het WMO-platfrom SWF van heden is aan de
hand van het “vaste agendapunt 4: berichten uit de lokale raden/CIG/cliëntenraden en ledendeskundigen” spontaan en unaniem een aantal opmerkingen gemaakt waarvan wij u hierbij op
de hoogte willen stellen.
1.- verkiezingsmanifestatie 7 maart 2014
Op deze datum is door de grote meerderheid van de politieke partijen een vijftal
bijeenkomsten georganiseerd, waaraan het netwerk van het wmo-platform faciliteiten heeft
geboden.
De bijeenkomsten waren erop gericht “in gesprek te komen met ‘de’ gemeentelijke politiek”.
Heden is gebleken dat deze bijeenkomsten over het algemeen als zeer positief zijn ervaren.
Zeker ook de bereidheid van ‘de’ politiek om in de toekomst vaker met elkaar in contact te
komen is genoteerd.
2.- het grote belang van een zorgvuldig nieuw beleid
Dat de nieuwe “zorg- en ondersteuningstaken” veel van uw aandacht zullen vergen in de
komende raadsperiode staat buiten kijf.
De aanbodzijde, samengevat: een veelheid van (zeer) grote en kleine zorginstellingen en actoren zijn elk voor zich en in toenemende mate ook in vormen van samenwerking, bezig
een plek “onder de nieuwe gemeentelijke zon” te vinden.
De gevolgen van de bezuinigingen-, van de nieuwe wijze van indiceren- en van de
decentralisaties/transities op organisatorisch-, ict- en personeel-vlak zijn nog ongewis; maar
zullen consequenties hebben.
Tot nu toe heeft ons platform zich in grote lijnen kunnen vinden in het tot en met de
“Koersnota” uitgestippelde beleid. Het komt nu aan op de uitvoering!
Hedenochtend is in het algemeen bestuur van het wmo-platform nadrukkelijk uitgesproken
dat uw aandacht toch ook gericht zal moeten zijn op de “vraagzijde”.
Te weten: de (potentieel) kwetsbare inwoners van de gemeente.

3.- noodzaak van geïntegreerd/samenhangend gemeentelijk beleid
In onze vergadering van heden is een eerste versie van de nota “lokaal gezondheidsbeleid”
gepresenteerd. Een aansprekend voorbeeld van de noodzaak dit beleid te integreren in het
toekomstig zorg- en ondersteunings-beleid. Effectieve preventie leidt tot beperking van de
vraag.
Dezer dagen werden een tweetal “woningbouwversnellings”-pilots gestart. Een ander
voorbeeld waarbij de vraag naar betaalbare woon-zorg faciliteiten voor mensen met een
(verstandelijke) beperking, ggz-ambulante zorg en toekomstige ouderenhuisvesting een
onderwerp van samenhangend zorgbeleid zal blijken.
4.- communicatie
In onze vergadering van heden is door de vertegenwoordigers van alle lokale raden hetzelfde
signaal afgegeven: zorg voor een éénduidig, herkenbaar en vertrouwenwekkend
communicatiebeleid.
Eén en ander maal hebben wij het gemeentebestuur daarop aangesproken. Wij hebben
uitgesproken het netwerk van het platform mee ín te willen zetten voor éénduidige
berichtgeving. Daarbij zal de onafhankelijke positie van ons platform gewaarborgd moeten
zijn.
5.- onafhankelijke adviesfunctie / aanspreekbare ombudsfunctie
Ons platform heeft zich, op basis van de gemeentelijke verordening, gedefinieerd als:
wij zijn hét onafhankelijk officieel adviesorgaan van de gemeente Súdwest –Fryslân,
hebben uitsluitend het belang van de (potentieel) kwetsbare burger voor ogen
en zijn aanspreekbaar als dé organisatie van de vraagzijde
In de komende jaren zullen wij in toenemende mate, naast de gevraagd-advies functie, ook
langs de weg van het ongevraagd-advies het gemeentebestuur benaderen.
In ons werkplan staan nu drie werkgroepen in de steigers/startblokken:
--wonen, --armoede/eenzaamheid, --jeugd. Het onderwerp “communicatie/ombudsfunctie”
heeft de bijzondere aandacht van één onzer dagelijks bestuursleden die zich ondersteund weet
door meerdere leden van het platform.
Wij hopen daarover óók met uw raad in gesprek te kunnen gaan.
Met deze vijf punten, als gezegd “zoals die spontaan in onze vergadering van heden naar
voren zijn gekomen” hebben wij het belang van het “nieuw gemeentelijk zorgbeleid” onder
uw aandacht willen brengen in deze tijd van wisseling<>raadsperiodes.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van het WMO-platform Súdwest-Fryslân,
R.Hogendoorn, secretaris.-

EG Gaarlandt, voorzitter.-

