WMO-platform adviesraad van de

Secretariaat:
Mej. G. Veenstraat 21, 8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@sudwestfryslan.nl

aan
onderwerp

leden WMO-platform Súdwest-Fryslân
uitnodiging + agenda bijeenkomst
WMO-platform Súdwest-Fryslân van
dinsdag 29 april 2014, 09.30 uur, gem.huis IJLST

datum

17 april 2014

Agenda
1.

opening en vaststelling agenda

2.-

vaststellen verslag bijeenkomst 25 maart 2014

3.-

mededelingen / ingekomen stukken
ontvangen:
1. verslag 5de regulier overleg met de wethouder (27.03)
bijlage
2. verslag wmo-adviesraad Bolsward 28.01’14 + jaarverslag 2013
3. gemeente SWF: Koersnota in het kort, reactienota en publieksversie
koersnota (reeds verzonden door de gemeente SWF naar alle deelnemers)
4. gemeente SWF: memo inleveractie wmo hulpmiddelen
bijlage
5. gemeente SWF: memo trekkingsrecht SVB
bijlage
6. gemeente SWF: memo veelgestelde vragen
bijlage
over deze memo’s is gesproken in het db van 15.04. Nadere mondelinge toelichting
Mw Vroegindeweij
7. concept nota sturing, inkoop en financiering
(reeds toegezonden)
8. cliëntenraad wwb: schrijven aan coalitieformateur
bijlage
9. concept verslag db 15 april jl.
bijlage
10. lijst kennis/kunde/adressen van de lokale raden
Het db is voornemens hiervan één goed hanteerbare lijst van de te maken, waarin wellicht
ook andere adressen (gemeentelijke diensten, cliëntenraden, instelling zouden kunnen
worden opgenomen. Het db vraagt u na te denken of een dergelijke lijst als privacy-gevoelig
kan worden ervaren
11. nachttaxi (reeds toegezonden)
12. gehandicaptenparkeerkaart

bijlage

verzonden:
a. 25.03’14 verzonden aan informateur en College ongevraagd advies
toelichting DB
b. mail verzonden aan PCOB inzake verkiezingsmanifestatie
c. persbericht ‘verkiezingsmanifestatie (reeds toegezonden)
d. verzonden aan formateur en College ongevraagd advies inzake toekomst

4.1

(reeds toegezonden)

(reeds toegezonden)

berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform / overige leden

terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg

5.-

CIG / Cliëntenraad WWB
In 2015 zullen nieuwe wetten van kracht worden op het terrein van (jeugd)zorg,
wwb=participatie. Hoe e.e.a. er precies komt uit te zien is nog niet helemaal duidelijk. Zeker is
dat in die wetten aandacht zal worden besteed aan –cliëntenparticipatie, --inspraak, --door de
gemeente verplicht in te stellen adviesorganen. Vooruitlopend op die wetgeving is nu al sprake
van verschillende vormen van gemeentelijke adviesstructuur.
Zo kent Heerenveen één participatieraad waarin denken-/advisering over –wwb, -bereikbaarheid/toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen, en –denken/adviseren over
(jeugd)zorg in die ene raad is geconcentreerd. In onze gemeente kennen wij --cliëntenraad wwb,
--het CIG en ons --wmo-platform(netwerk). Elk voor zich gebaseerd op een aparte gemeentelijke
verordening en gestructureerd in een eigen overlegvorm en een eigen “reg.overleg wethouder”.
In de afgelopen maand heeft voorzittersoverleg tussen wwb, cig en wmo plaatsgevonden. De
noodzaak om –elkaar te kennen, --van elkaars werkterrein op de hoogte te zijn en –in alle
openheid onder elkaar informatie uit te wisselen is daar nadrukkelijk naar voren gekomen.
In het db van 15 april is dit punt besproken. Met de conclusie van de voorzitters dat:
--de drie clubs elk voor zich in een eigen structuur/samenstelling goed (alles kan beter)
functioneren en hun “draai” hebben gevonden
--in werkwijze, -cultuur en –achtergrond verschillen bestaan; maar in doelstelling “er
onafhankelijk willen zijn voor de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners”
overeenstemming bestaat
--er geen reden is om aan de bestaande situatie nú, of in de direct nabije toekomst, verandering
aan te brengen.
Wél hebben de voorzitters gezegd: “het kan een goede bijeenkomst worden als –de lokale raden,
--het platform, --het cig en --de cliëntenraad wwb bijeenkomen en elkaar over elkaars werk
informeren/discussiëren”.
Het db heeft d.d. 15 april e.e.a. onderschreven en heeft dit kenbaar gemaakt in de brief aan de
formateur van die datum (onder voorbehoud van instemming van het ab platform).
Het CIG heeft ondertussen laten weten de formateur mee te willen delen onze brief van 15.04 op
dit punt én het gestelde onder punt “3” te onderschrijven.
Het db stelt u voor:
--het db standpunt te onderschrijven (en dit aan het college schriftelijk kenbaar te maken)
--in te stemmen met een bovengenoemde bijeenkomst.

6.-

10.45 uur presentatie nota sturing, financiering en inkoop
Hierbij zijn door het gemeentebestuur de leden van de cliëntenraad wwb en de leden van het CIG
tevens uitgenodigd.
Het db merkt op dat deze nota gaat over de opzet van gemeentelijke “inkoop van toekomstige
diensten” ten behoeve van inwoners die op enigerlei wijze zorg/hulp behoeven.
Dat is een gesprek met de “aanbodzijde” over –geld, --sooorten diensten en –de kwaliteit.
Het db merkt op dat in zo’n gesprek aan de “vraagzijde” een rol dient te worden toebedeeld.
Dat kan inzet van o.a. ons (platform)netwerk betekenen:
--hoe wordt dat vormgegeven?
--wat betekent die eventuele deelname aan het inkoop-, toetsings- en evaluatie-proces?
--hoe wordt dat gefaciliteerd?
Deze vragen dienen nadrukkelijk aan de orde te komen in de presentatie.
Al in het schrijven van 22 october 2012 aan het gemeentebestuur heeft het platform
aangedrongen op een nauwe betrokkenheid (en vooreerst: scholing/informatieverstrekking) in dit
inkoop/aanbestedings-beleid. Meerdere keren is dit aan de orde gekomen in het regulier overleg
met de wethouder.
Nu staat dit beleid in de steigers en kan daarop worden gereageerd (opnieuw: veel te korte
termijn / veel te weining “voorbereidings tijd en –aandacht).
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Het db roept geïnteresseerde overige leden van de lokale raden (die zich destijds hebben
opgegeven voor een werkgroep “inkoop/aanbesteding”) nadrukkelijk op de vergadering bij te
wonen.
7.-

gezondheidsnota
reacties vanuit de lokale raden worden nagezonden.

8.-

advies inzake ‘beleid: gehandicaptenparkeerplaatsen, kaartenverstrekking’
Nog geen stukken ontvangen

9.-

communicatie/pr
Mondelinge toelichting Mw Vroegindeweij

10.-

rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,
db wmo-platform SWF
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