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10 juni 2014

Beste leden van het wmo-platform,
Hieronder het agendavoorstel voor onze algemeen bestuur vergadering van 17 juni.
Hoewel ik meen dat een vrije discussie zich niet behoort te laten beperken door een tijdschema,
heb ik hieronder toch iets van een tijdsaanduiding aangegeven. Mede omdat de laatstgehouden
vergaderingen m.i. te veel een “haast-haast” karakter hebben gehad.
Twee dingen: --we kunnen altijd een punt naar een volgende bijeenkomst doorschuiven, en
--ik zal me beperken.
Goede groet,
EG
Agenda

1.

opening en vaststelling agenda

2.-

vaststellen verslag bijeenkomst 29 april 2014

(reeds verzonden)

09.35
3.mededelingen
 het op 12 juni gepland regulier overleg met de wethouder vindt geen doorgang. Eén van de te
bespreken punten zou zijn geweest: financieel kwartaaloverzicht (cf. de afspraken die we in
januari met elkaar hebben gemaakt). Niet elke lokale raad heeft een dergelijk overzicht van
de eigen 1ste kwartaal uitgaven toegezonden. Verzoek: dit wel op korte termijn doen!
 het db stelt voor als data voor AB vergaderingen: 23 september, 28 october, 25 november
 tevens wordt voorgesteld (evt. in overleg met het gemeentebestuur) een “aangeklede”
bijeenkomst te plannen voor alle betrokkenen bij “het netwerk van het wmo-platform en de
lokale raden” in december
 het Stadsbelang Bolsward zet zich in voor het behoud van een zwembadvoorziening in die
stad. Een brief van die strekking treft u hierbij aan / wordt nagezonden. Gevraagd wordt of
het AB van het wmo-platform die brief wil ondersteunen. Het db onderschrijft de
argumentatie: --“voorliggend veld”, --basisvoorzieningen senioren, --mensen met een
beperking, --gezondheidsbeleid.
Gevraagd wordt: wilt u e.e.a. onderschrijven.
(bijlage)
09.40
4.ingekomen stukken
Niet meegezonden stukken worden op verzoek aan u toegezonden
a.
b.
c.
d.

1

Seniorenplatform reactie op verhuisbewegingen
Meegenomen in aanbevelingen werkgroep wonen
Bolsward: concept notulen 24 maart
gem. SWF: ontv.bev. gevr. advies nota lokaal gezondheidsbeleid.
verslagen werkgroep wonen

e.

gem. SWF: verslag nachttaxi
mee gezien uw opmerkingen hierover in de laatstgehouden vergadering stelt het db voor hierover
een kort bericht te sturen aan het college: --stand van zaken voor kennisgeving aangenomen, --bij
opnieuw klachten over het ontbreken van een dergelijke voorziening zal hierop worden
teruggekomen
gem. SWF: verzoek om 2 personen voor cliëntenplatform hulpmiddelencentrum
gem.SWF: ontvangstbevestiging verz. ongevr. adviezen aan formateur en informateur
Zorgbelang: uitnodiging 23 mei inz. aanbesteding
verslag + bijlagen breed overleg 17 april in IJlst
Koepel WMO: landelijk onderzoek onder wmo raden en wwb
gem. SWF: themamiddag 21 mei vervalt
verslag VFG/De Friesland
wmo-platform: tel. klacht hr. ….: afgehandeld door lokale raad
Nijefurd: reactie Mw W. Zeldenrust
gem. SWF: antwoord op advies beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (bijlage)
Nijefurd: kanskaarten transmissies (interessant: wordt op verzoek toegezonden)
DFM: corresp. inz. opheffen wmo-platform en wwb cl.raad in DFMv per 1 januari 2015
lokale raad Bolsward en Platform WMO SWF: nota zorgbelang
de penningmeester wijst erop dat “zorgbelangnota’s e.d.” door het platform worden betaald.
Het is zaak die aan de penningmeester door te zenden. Evt.dubbele betalingen worden dan
vermeden
gem. SWF: uitn. 27 mei beleidsplan “sturing etc.”
verslag voorlichting PGB
(bijlage)
verslag AB Nijefurd van 22 mei
Mw W.Zeldenrust: project Waldrikhiem
(bijlage)
lokale raad Bolsward: advertentie vacature voorzitter
Koepel WMO & Zorgbelang: nieuwsflitsen etc.
zorgbelang uitnodiging 20 juni-bijeenkomst

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p,
p.
q.

r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

verzonden (reeds aan u verzonden):
a. gem. SWF Boudien Jansen: inleveractie hulpmiddelen structureel maken
d. schrijven aan formateur: inz. het zelfstandig voortbestaan van CIG, wwb cl.raad, wmo-platform
e. gevraagd advies aan college inz. gezondheidsnota
f. gevraagd advies aan college/cie B&M inz. beleidsplan “sturing etc.”
g. ongevraagd advies aan college: “aanbevelingen werkgroep wonen”

09.55
5.berichten uit de lokale raden / CIG / seniorenplatform / overige leden
terugkoppeling gevoerd / te voeren overleg
 wellicht kunt u nader ingaan op uw ervaringen rond de informatieverstrekking “inkoop” van
27 mei en 10 juni
10.15
6.aanwijzen van de heer W. van Kalsbeek in het cliëntenpanel HMC
Naar aanleiding van onderstaande vraag van de gemeente en in goed overleg met het CIG en
betrokkenen wordt voorgesteld de heer Wiebe van Kalsbeek
(wmo-platform) en Jan Dijkstra (CIG) in het panel te benoemen.
De gemeente heeft een verzoek gekregen van het Hulpmiddelencentrum of we 1 of 2 Wmo-cliënten willen aandragen
namens de gemeente die zitting willen nemen in een Wmo cliëntenpanel. Volgens de informatie die we hebben gekregen
is het een actief panel waarin cliënten mee praten over o.a. de kwaliteit van dienstverlening van HMC.Ze zoeken naar
mensen, Wmo-cliënten, die:






2

Vanuit helicopterview kunnen denken en meepraten
Een overall visie hebben op de dienstverlening van HMC
Vertegenwoordiger zijn van de woonachtige gemeente
De inspraak moet gelden als streven naar verbetering van de kwaliteit van dienstverlening






Ervaringsdeskundigheid vanuit eigen cliëntperspectief
Bij de advisering denken vanuit trends , globale lijnen (los van eigen situatie)
Positief kritische houding
De mogelijkheid en bereidheid om 4 keer per jaar naar een wisselende locatie in Friesland willen af reizen.

10.20
7.inleveractie wmo-hulpmiddelen
In uw vergadering van 29 april is gesproken over een memo “inleveractie hulpmiddelen”. U
sprak zich uit voor het “structureel maken” van deze actie. Dit is aan de gemeente meegedeeld.
In antwoord daarop is gesteld dat 2015 een jaar van veel veranderingen zal blijken te zijn en
“2016 dan een betere optie is om een dergelijke actie te herhalen. Met wat het dan opbrengt kunnen
we bekijken of e.e.a. ook structureel gemaakt moet worden”.

voorstel db: in een kort briefje meedelen dat het wmo-platform van mening is dat het
“terughalen” een structureel karakter zou moeten hebben en dat het een goede zaak zou zijn dat
dit via het cliëntenpanel HMC nader wordt uitgewerkt.
10.25
8.brief db aan college inzake “aanbevelingen werkgroep wonen”
(bijlage)
Hierbij treft u een reeds verzonden brief met bijlage. U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om
daarop te reageren. Uw opmerkingen zullen alsnog aan het college worden doorgegeven.
10.35
9.advies inzake ‘beleid: gehandicaptenparkeerplaatsen, kaartenverstrekking’
Over dit onderwerp is intensief overleg gevoerd. Meerdere keren werd door de heren J. de Graaf
(vz. CIG), Dijkstra, Tearney, Nieuwenhuis en Gaarlandt gesproken met de betrokken
ambtenaren. Opnieuw op 12 juni. Het gaat om een omvangrijk dossier van “Beleidsregels
Gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2014” + mailverkeer over
wijzigingsvoorstellen daarop. Het is niet zinnig dat hierbij te voegen.
Voorgesteld wordt dat de heer de Graaf, aan de hand van een uit te reiken stuk, een toelichting in
uw vergadering geeft op e.e.a. en dat daarna een advies van CIG/wmo-platform gezamenlijk
wordt opgesteld en aan het college wordt toegezonden.
10.55
9.toelichting van gemeentewege
Op een tweetal punten worden wij nader geïnformeerd:
a. herindicatie huishoudelijke hulp
b. indeling clusters / GT’s / sociale index
--over de “herindicatie hh” zal ons in de komende week een voorstel bereiken waarop het
platform gevraagd wordt te adviseren. Gezien de komende zomerperiode, zullen uw reacties ter
plekke, daarna zo mogelijk tot een schriftelijk advies worden uitgewerkt.
--over de clusterindeling e.d. wordt u geïnformeerd.
pause
11.45
10.- rapport met aanbevelingen werkgroep “armoede”
Deze aanbevelingen treft u hierbij aan. Voorgesteld daarover te spreken. Uw opmerkingen
worden meegenomen in de aanbiedingsbrief aan het college. Onderzocht wordt of het mogelijk is
e.e.a. om 12.00 uur aan wethouder Tolsma aan te bieden.
(bijlage)
11.-

3

rondvraag en sluiting

