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opening en vaststelling agenda
datum:
plaats:
aanwezig:

Actiepunten

Vz. heet mevr. Fokkens uit Subrandabuorren welkom. Zij is afgevaardigde van de nieuw te vormen
wmo adviesraad Scharnegoutum/de Legeaën. Deelt mee dat Germ van Essen hier voor het laatst is,
later tijdens deze bijeenkomst afscheid.

2.

3

EG: veel reacties op GPK ontvangen. De laatste reactie van Sjirk Nieuwenhuis wijst op
gecompliceerdheid. Mary heeft gezorgd dat wij uitstel krijgen. De reacties zullen door leden platform
en CIG worden besproken met de betreffende ambtenaren. Het AB gaat akkoord. Eind mei zullen
CIG/platform een advies verzorgen: rondzenden en bij akkoord richten aan het college.

GPK: DB
eind mei
advies

Peter Dubois wil graag geïnformeerd worden over de reacties op de gezondheidsnota. De ingekomen
reacties zijn rondgezonden. Vz. wijst erop dat in alle reacties naar voren komt: “laat ons nou
meedenken, overleg met de doelgroepen zoals dorpsbelangen etc.”. Op de 28 concrete actiepunten is
echter niet ingegaan. De reactietermijn is verlengd.
Peter Dubois wijst erop dat er met deze nota voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, maar
uiteindelijk is het een kostenverhaal. Hij kan zich hier verder niet mee bemoeien ivm zijn basis van de
ontvangen reacties een advies zal schrijven.
Arnold Hagedorn meldt dat de reactie van het seniorenplatform en Wmo-adviesraad Bolsward komt
vandaag doorgemaild wordt.
vaststelling verslag 25 maart 2014

Gezondheids
nota: DB half
mei advies.

 Punt 8: Mary wijst erop dat Marco nadrukkelijk het wmo platform gevraagd heeft iemand voor te
dragen. Antwoord: vz. zal deze maandelijkse bijeenkomsten informeel/aanhorend bijwonen. DB
onderschrijft de aanpak niet, maar dit was een keuze van de wethouder.
 Marijke: er staat ‘mensen die ambassadeur willen zijn’: hebben die een functie? Vz.:het is mode om
te zeggen “goede vraag” als je het antwoord niet kent en dat is nu het geval. Hier is door de
gemeente niet op teruggekomen. Sietske Hofman: term ambassadeur misschien achterhaald.
 Verslag wordt vastgesteld.
mededelingen / ingekomen cq verzonden stukken
Voor zover niet anders aangegeven worden deze stukken voor kennisgeving aangenomen.

Vz. woont de
bijeenkomsten vooreest
bij

ontvangen:

1. verslag 5de regulier overleg met de wethouder (27.03)
2. verslag Wmo-adviesraad Bolsward 28.01’14 + jaarverslag
3. gemeente SWF: Koersnota in het kort, reactienota en publieksversie koersnota (reeds verzonden
door de gemeente SWF naar alle deelnemers)
Vz :goede poging om dikke nota in begrijpelijke taal tot een paar A4tjes terug te brengen. Het
WMO platform SWF had in dit stuk vaker benoemd kunnen worden.
4. gemeente SWF: memo inleveractie wmo hulpmiddelen
5. gemeente SWF: memo trekkingsrecht SVB
6. gemeente SWF: memo veelgestelde vragen
Vz. (bij afwezigheid mw. W. Vroegindeweij): De vragen in deze memo waren interessant. Dit is een
goede manier van communiceren/voorlichting. Sterk afhankelijk van de opsteller: begrijpelijke taal
is anders dan ambtelijke taal. DB wil dit nader uitwerken.
Willemina Vroegindeweij zal Robert Meijer vervangen zolang hij afwezig is. Wijst op de
bijeenkomst van het DB met Dave Tearney, Wietse Haanstra en Marten Hiemstra over
communicatie. Hier zal een vervolg op komen. Aangezien het even kan duren (vakanties etc.)
kunnen de lokale raden als zij dat willen een folder maken, als de achterkant van deze folder maar
gelijk is: één lijn volgen.
7. concept nota sturing, inkoop en financiering
8. cliëntenraad wwb: schrijven aan coalitieformateur
9. concept verslag db 15 april jl.
10. lijst kennis/kunde/adressen van de lokale raden
Vz.: het DB is voornemens een lijst te maken en te delen met de ambtelijke staf.
Mary Gorren stelt dat zo’n lijst nodig is als het platform”aanspreekbaar” wil zijn. Deze lijst + die
van het verschillend “breed overleg” geeft een goed beeld van de vele betrokken inwoners die zich
(willen) inzetten en wellicht aanspreekbaar zijn.
Op de door het DB gestelde vraag: “zijn uw adres/tel/mail privacy-gevoelig”wordt de afspraak
gemaakt:vindt u het vervelend dat uw mailadresen en tel.nr. in dit licht (beperkte verspreiding)
openbare lijst vermeld wordt kunt u dat doorgeven aan Rita. Zij zorgt ervoor dat het mailadres dan
niet op de lijst vermeldt wordt..
11. nachttaxi: Vz.: zo’n 18 maanden geleden aangebracht door Sneek en nu deze povere reactie van
gemeente!
12. gehandicaptenparkeerkaart komt als agendapunt hieronder terug

4.

Rita
adreslijsten

verzonden:
a. 25.03’14 verzonden aan informateur en College ongevraagd advies
b. mail verzonden aan PCOB inzake verkiezingsmanifestatie
c. persbericht ‘verkiezingsmanifestatie
d. verzonden aan formateur en College ongevraagd advies inzake toekomst
berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform en terugkoppeling gevoerd / te voeren
overleg
Bolsward:
- Arnold Hagedorn deelt mee dat voorzitter van de lokale raad vh Bolsward zijn functie neerlegt.
Willen advertentie plaatsen en stelt voor om dat collectief te doen, misschien hebben de andere lokale
wmo raden ook vacatures?
Het AB gaat hiermee akkoord.
Vz.: Willemina coördineert e.e.a., ook het maken van de tekst.
- sinds 2 weken spreekuur in de bibliotheek. Hierdoor gemerkt dat net name de senioren veel te weinig
weten van de wmo. Daarom dient er veel meer aandacht aan PR besteedt te worden.
- er wordt een wijkvisie in wijk Middelsee Bolsward opgesteld. De locatiemanager van Huylckenstein,
Douwe Venema en Arnold Hagedorn beschrijven alleen het sociale aspect. De rest door deelnemende
buurtbewoners.
Nijefurd: Jan Dijkstra: zaterdagmorgen openingstijd Waldrikhiem-initiatief loopt erg goed,
woensdagsmiddags wisselend. GGZ in Workum verdwenen, blijft een groot gemis: beschermd wonen.
Hierdoor schrijnende gevallen van mensen die tussen wal en schip vallen.

vacature
advertentie
collectief
Willemina

Wûnseradiel:
Marijke Baarda: Heeft een stuk opgezet voor in dorpskrant artikel, wat is WMO. Zal dit naar Rita en
Mary doorsturen.

Marijke

CIG: GPK Jan: wat spreken we hierover af. Mw Gorren arrangeert een gesprek met de betrokken

Mw Gorren

ambtenaar en zij die tot nu toe hebben gereageerd; samenwerking CIG/platform.
Sneek: Pieter Nijdam: lokaal gezondheidsbeleid besproken en uitvoerig becommentarieerd. Zoals de
vorige vergadering al is gemeld: doelstelling lokale raad is “meer en beter contact met de achterban /
initiatief bijeenkomst Wumkeshûs”. Sneek is ook actief met wijkvisies: Sperkhem is nu aan de orde.
Gaat er met Wietse na de vakantie aan werken.

Sietske

Scharnegouten en de Legeaën i.o.: Mw. Fokkens stelt zich voor, is hier voor het eerst.
Vz.: Mw Sietske Hofman is hier nou bij betrokken (maar heeft vandaag haar stem verloren door een
verkoudheid) zij laat door de vz. meedelen:
- er zijn een aantal bijeenkomst geweest van mensen die mee willen doen,
- onder leiding van Mary en met het team “pilot informele zorg”
- Mw Hofman zal alle keukentafelgesprekken bijwonen.
Deze ontwikkelingen zijn erg positief.
Vz.: ook in Woudsend e.o. actie, maar wachten op wethouder ivm cluster indeling.
GGD: geen nadere mededeling
Cl. Antoniusziekenhuis: geen nadere mededeling
Boarnsterhim: Germ: voor de laatste keer aanwezig: dat gedeelte dat naar het SWF is gegaan, had een
vertegenwoordiger nodig. Maar nu gaat hij naar Leeuwarden. Vindt het jammer dat SWF niet met
“mienskipssoarch Boarnsterhim” verder is gegaan: zowel uit Heerenveen als Leeuwarden komen goede
berichten over díe manier aan aanpak nú. Volgens hem is er teveel naar de betrokken ambtenaren van
de gemeente SWF geluisterd, die het zelf wilden doen. Pilot Scharnegoutum en de Legeaën is nu
opgezet. Daarom is het tijd om op te stappen. Mw. Fokkens goede vervangster.
Vz.: neemt afscheid van Germ. Als collega van de wmo-raad B’him hebben zij veel contact gehad. Dat
heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten met de projectleider daar: Mw Rensina van der Velde. DB,
AB en lokale raden waren enthousiast over díe werkwijze. Het platform heeft dat ook indringend aan
het college en de raad mondeling en schriftelijk dóórgegeven. Het is dan wel niet zo dat de
Boarnsterhimse stichting formeel poot aan de grond heeft gekregen in SWF, maar zeker wel de wijze
van werken. Vz. De pilot Scharnegoutum/de Legeaën als verworvenheid van o.a. de inzet van Germ en
bedankt hem voor die inzet.
Mee: volop in beweging. Amarilles-team is opgericht, collega’s van haar doet hier aan mee. Mark van
Stiggel maakt afspraken in de gemeente, inrichting uitzien wijkteams. Werknemers Mee blijven in
dienst van Mee, maar het wordt allemaal anders. Niet iedereen kan evengoed omgaan met de grote
(rechtspositionele) veranderingen die aan de orde zijn.

5.

Gemeente SWF: Mary Gorren: de gemeente is bezig met nieuwe wmo verordening, in beginfase.
CIG / Cliëntenraad WWB
De besturen van het CIG / Cliëntenraad WWB / WMO Platform SWF stellen voor om een ongevraagd
advies in te dienen bij het college 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.

Organiseren
van een
informatieve
middag CIG
wwb wmo

6.

Punten uit de discussie:
Pietie Huitema: de filosofie van de wetgever is wél samenvoegen: hoe is de toekomst?
Vz.: de drie organisaties kennen verschillende culturen en werkwijze. Samenvoegen kan je nu niet
afdwingen als gemeente. Voor de komende collegeperiode niet noodzakelijk, maar wel intensiever
samenwerken.
Jan Dijkstra: als de organisaties bij elkaar worden geschoven gaan de huidige specialistische kennis
verloren. De specialisten van nu worden vervangen door generalisten.
Sjirk Nieuwenhuis: WWB zeer complex, heeft daarover al een brief geschreven aan het WMO
Platform SWF geschreven. Een enorme hoeveelheid werk.
Peter Dubois: het voorstel om intensiever samen te werken hoeft op termijn de instelling van één
adviesraad niet uit te sluiten. Maar als men het nu niet wil: dan ook niet áfdwingen.
Besluit:
--het db standpunt te onderschrijven (en dit aan het college schriftelijk kenbaar te maken)
--in te stemmen met een bovengenoemde bijeenkomst.
10.45 uur presentatie nota sturing, financiering en inkoop
Op uitnodiging van de gemeente een gezamenlijke bijeenkomst van cliëntenraad wwb, CIG en
wmo-platform waarin door de nieuwe projectleider SWF: Mw Inge Wellecomme een toelichting
zal worden gegeven. Bestuur Stichting WWB cliëntenraad SWF/Littenseradiel wonen de
vergadering bij. Met de voorzitter van het CIG is een eerste reactie áfgestemd.
Dit stuk heeft ons uiteindelijk op 23.04 ’s avonds laat bereikt. De voorzitter van het wmo-platform
heeft gisteren (28.04) een eerste reactie voorbereid en toegezonden / gedeeld met de leden van het db
platform en de voorzitters wwb en CIG.
Hij leest voor uit dit “eigen werk” (samengevat):
-platform heeft al in 2012 gevraagd om scholing “inkoop”. Bij herhaling daarover gesproken met de
wethouder. Schriftelijk hierop gewezen bij raad/college (20.02 2013)…geen resultaat/actie
-nú “drie werkdagen in de paasvakantie” reactietijd op dit uitgewerkt beleidsplan
-maar erger nog is: in dit plan wordt op geen wijze aandacht besteed aan een georganiseerde wijze van
betrokkenheid van de “vraagzijde”. Die betrokkenheid wordt wel met mooie woorden beleden, maar
niet in de organisatie van e.e.a. óp-genomen.
-de georganiseerde vraagzijde: CIG, wwb cl. Raad en platform is geen enkele rol toebedeelt.
In zeven concrete kritiekpunten wordt nader op het beleidsplan ingegaan en verander-voorstellen
gedaan.

7.

8.
9.

10.

Janneke Bakker, Inge Wellecomme en medewerker bureau Robben arriveren.
Afvaardiging Cl. Raad WWB arriveert: 4 personen waaronder Agatha Vreeling (voorzitter).
Daarna de presentatie.
Afspraak: leden van het WMO Platform SWF en leden van de cliëntenraad WWB en CIG zullen nog
voor behandeling van e.e.a. in de commissie B&M met de projectleiding om tafel gaan over de
betrokkenheid van de adviesorganen in de organisatie van “sturing, inkoop en financiering”.
Intussen heeft Mw Wellecomme gereageerd (d.d. 2 mei) op genoemde zeven punten, wijzigingen in het
beleidsplan worden aangekondigd en een bijeenkomst zal worden gepland nog vóór de
commissievergadering. Over de uitkomst daarvan zal het ab/lokale raden worden geïnformeerd.
gezondheidsnota
Het dagelijks bestuur zal een samenvattende reactie opstellen en alle reacties van de lokale
raden/seniorenplatform daaraan hechten.
advies inzake ‘beleid: gehandicaptenparkeerplaatsen, kaartenverstrekking’
Zie agendapunt 1 en 4. Intussen: overleg betrokken ambtenaar/CIG/platform gepland op 23 mei
communicatie/pr
Na 5 mei zal de werkgroep opnieuw bijeenkomen. Acties: gericht op dóén, eerste stappen maken op
eigen (wmo-platform) titel.
rondvraag en sluiting
Niets meen aan de rode zijnde sluit de voorzitter om 12.20 de vergadering..

Gezamenlijk
CIG.wwb.w
mo-brief aan
college /
formateur

