WMO-PLATFORM, adviesraad voor de

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

het netwerk van vier lokale raden en het wmo-platform SWF is
hét officieel en onafhankelijk adviesorgaan van het gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

AAN

-het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân, en
verzonden per mail 10.12’14 info@gemeenteswf.nl.

betreft

reactie op notities:
--de pracht van eigen kracht
--plan van aanpak ondersteuning vrijwilligers(initiatieven)
--plan van aanpak ondersteuning mantelzorgers

afschrift

-de leden van de Kommisje
Boarger en Mienskip
verzonden per e mail 10.12’14 griffie@sudwestfryslan.nl

datum

-voorzitter cliëntenraad WWB
-voorzitter CIG
10 december 2014

Geacht college,
Per mail van 8 december jl. werden de in de aanhef genoemde drie notities (te samen 72 bladzijden)
aan ons toegezonden. E.e.a. met het verzoek daarop op korte termijn te reageren opdat uw college
nog dit jaar tot besluitvorming kan overgaan (“actieve informatie” naar de raad).
In de mail en het daaropvolgend telefonisch overleg met uw Mw Gorren zijn door haar goede
argumenten genoemd (pragmatisch / snel naar buiten brengen) om af te wijken van de reguliere
procedure van inspraak&reactie. Zij noemt daarbij ook het gegeven dat ten behoeve van de
totstandkoming van de notities overleg is gevoerd met o.a. leden van (het netwerk van-) ons wmoplatform.
Wij maken, ondanks het begrip dat wij wíllen hebben voor de omstandigheden waarop dit
aanvullend beleid-2015 e.v. ontwikkeld moet worden, hierbij toch bezwaar tegen de voorziene
procedure.
Argumenten onzerzijds zijn:
--het betreft hier notities over een centraal aspect in het werk van ons platform: de “georganiseerde
vraagzijde”
--het betreft hier ook de kern van onze advisering de afgelopen jaren: onafhankelijke
cliëntondersteuning en de vormgeving van de verhouding GT’s<>lokale raden, waarover u te samen
met ons netwerk, de cliëntenraad wwb en het CIG, n.b. een werkconferentie d.d. 4 november heeft
georganiseerd
--het betreft aanzienlijke sommen gelds, resp. € 100.000 éénmalig en € 480.000 structureel
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--tenslotte: wij stellen de werkwijze “vooraf leden betrekken bij de totstandkoming van
beleidsnotities” op prijs en werken daar naar (vrijwilligers)vermogen aan mee. Maar die
medewerking kan niet in de plaats worden gesteld van de “officiële adviesfunctie” zoals die bij
verordening door het gemeentebestuur aan ons algemeen bestuur is toegedicht.
Wij willen ons echter graag inspannen om op de kortst mogelijke termijn een werkgroep “mantelzorg
/ vrijwilligerswerk” in het leven te roepen. Het accent zal daar liggen op het gegeven:
mantelzorg(ondersteuning). Het streven is om eind januari advies uit te brengen aan ons algemeen
bestuur. Dat advies kan op 5 februari as. worden vastgesteld en aan u worden gezonden.
Tenslotte merken wij (na snelle lezing van het plan van aanpak ondersteuning mantelzorg), op dat op
de p.’s 5 & 6, onder 8.3-a bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het gegeven “een geschikte
woonsituatie is voor het verlenen van mantelzorg vaak een zeer belangrijke voorwaarde”; dit zou
gelden voor plm. 840 mantelzorgers in onze gemeente en de gemeente Littenseradiel.
Voorwaar een bevestiging van de door ons algemeen bestuur in 2014 één en ander maal bij uw
bestuur onder de aandacht gebrachte urgentie van een gericht volkshuisvestingsbeleid op dit stuit;
waarop wij nog geen bestuurlijk antwoord mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van het wmo-platform SWF
Mw R. Hogendoorn, secretaris.-
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EG Gaarlandt, voorzitter.-

