verantwoording over gedane zaken
verslag over het jaar 2014
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verantwoording afleggen
Het dagelijks bestuur van het wmo-platform wil in dit verslag verantwoording afleggen over
gedane zaken in 2014. Zonder te vervallen in een staccato van cijfers en feitjes; wordt ook
niet gekozen voor brede beschouwingen over het hectische- en overvolle jaar 2014.
Hoofdkenmerk van 2014 is zonder meer geweest: een race tegen de klok … “aftellen naar
010115”. Dat heeft zich vertaald in papier, mail-attachments, vergaderen, overleg en
presentaties over de “geplande toekomst”. De race kende pit-stops: visiedocument, sturing
en financiering, bestuurlijk aanbesteden. De finish leek gehaald op 25 november: raadsbesluit
inzake het beleidsplan “Veerkracht in het Sociaal Domein”.
Op basis van dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders in december een
groot aantal besluiten genomen op titel van “nadere regels”. Uitwerkingsmaatregelen die in
de uitvoeringspraktijk van 2015 van grote invloed zijn voor de (potentieel) kwetsbare inwoner
met een zorgvraag.
De laatste schriftelijke reactie in 2014 van het wmo-platform aan het college en
commissieleden kende dan ook de strekking: neen, nu niet binnen twee weken een advies
over uitvoeringsregels op- en vaststellen. Een zorgvuldige start van 2015 wordt daarmee niet
gediend.
Met dit verslag rapporteren wij aan het college van burgemeester en wethouders en de raad
van de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast leggen wij verantwoording af aan het netwerk
van het wmo-platform SWF: de lokale raden. De geweldige inzet, op volstrekt vrijwillige basis,
van de honderd “ogen en oren” in het netwerk hebben de adviezen en bijdragen aan het
gemeentelijk wmo/jeugdhulp-beleid een bijzondere kwaliteit gegeven: lokale betrokkenheid
en ervaringsdeskundigheid van “Arum tot Starum”.
De vraag is gesteld: “wat heb je nou bereikt in 2014 voor de potentieel kwetsbare inwoners?”
Het eerlijk antwoord daarop is: beïnvloeding van beleid en voornemens. In 2015 zal het
anders gaan;
o
o
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dan worden voornemens -> praktijk, en
beïnvloeding van beleid aangevuld met ->signaleren van de zaken die goed-, of niet goed
gaan in de uitvoering van het beleid. De samenspraak van lokale raden en gebiedsteams
zal vorm moeten krijgen.

indeling van dit verslag

Aan de hand van de missie van het wmo-platform SWF wordt het jaar 2014 in kaart
gebracht:
1. hét officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur, heeft
2. alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en is
3. aanspreekbaar als de levendige organisatie van de vraagzijde tenslotte
4. samenstelling bestuur
5. financieel verslag
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1.- hét officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur
De verordening op grond waarvan het wmo-platform SWF werd ingesteld (2012)
stelt:
Het Wmo platform is een onafhankelijke zelforganisatie en is officieel overlegen adviesorgaan voor de gemeente SWF op het gebied van beleid, uitvoering
en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het jaar 2014 laat zich kenmerken door het onderdeel “officieel overleg en
adviesorgaan”.
Letterlijk honderden pagina’s aan nota’s, visiedocumenten, notities, voornemens en
presentaties werden aan het platform toegezonden; ter kennisname, ter informatie
en (veelal op de kortst mogelijke termijn) om advies.
In 2014 werden 22 adviezen uitgebracht (2013: 18).
In 2014 werd 3 keer “regulier overleg” gevoerd met de wethouder(s) en het DB van
het platform (2013 was dit 4 x). Buiten dit regulier overleg heeft meerdere keren een
gesprek plaatsgevonden met de wethouder(s) over lopende zaken.
In 2014 waren leden van het netwerk van het platform betrokken bij ruim honderd
vormen van overleg (een verdubbeling van het aantal keren in 2013, zo wordt
ingeschat):
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expertteams en breed overleg,
plm. 20
werkgroepbijeenkomsten ongevraagd advies
20
het proces van bestuurlijk aanbesteden
15
voorbereidingsvergaderingen met beleidsambtenaren inzake:
GPK, HH1HH2, mantelzorgondersteuning, sturing en financiering,
communicatie, hulpmiddelen, samenwerking adviesorganen,
Mei-inoar bijeenkomsten, pilot informele zorg
30
verkiezingsmanifestatie, bijwonen/inspreken commissievergaderingen
15
ad hoc (ambtelijk) overleg en het regulier overleg wethouder(s) 20.

Met deze opsomming inzake “advies en overleg” komt een beeld naar voren:
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waarin 2014 zich laat kenmerken door de hectiek van de decentralisaties per
010115
waarin “de” gemeente zich open heeft gesteld richting de adviesorganen bij het
formuleren van nieuw beleid
waarin de leden van het netwerk van het wmo-platform zich tot het uiterste
hebben ingespannen om aan de gemeentelijke vraagstelling te kunnen voldoen
waarin het gebruikelijk is geworden dat het netwerk al in de fase van ambtelijke
voorbereiding wordt betrokken
waarin het kon gebeuren dat de rekenkamer SWF zowel in de
opdrachtformulering als in het onderzoek zelve een rapportage “ons een zorg”
uitbracht zonder ook maar contact te hebben gehad met het wmo-platform SWF
waarin geen verbetering is opgetreden in de adviestermijn die het platform werd
“gegund” wat mede een reden voor het platform is geworden om adviezen ter
zelfder tijd aan college én raad(scommissie) uit te brengen
waarin toch sprake is geweest van aantoonbare beïnvloeding van de
beleidsvoorbereiding
waarin gebleken is dat de leden van raad(scommissie) zich de adviezen van het
platform gelegen laten liggen.

2.- alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen
De verordening op grond waarvan het wmo-platform SWF werd ingesteld (2012)
stelt:
Het Wmo platform is een onafhankelijke zelforganisatie en is officieel
overleg- en adviesorgaan voor de gemeente SWF op het gebied van beleid,
uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het jaar 2014 laat zich evenzeer kenmerken door het onderdeel “onafhankelijke
zelforganisatie”.
Het algemeen bestuur van het platform, dat in 2014 zes keer bijeen kwam, heeft
begin 2014 een werkplan vastgesteld. Daarin zijn een aantal interne afspraken
vastgelegd --portefeuilleverdeling db-leden, --(financiële) procedure- en
verantwoordings-afspraken, --verhouding lokale raad<>platform.

Tevens is handen en voeten gegeven aan het de wens ook, “buiten de agenda van
het gevraagde advies=van het gemeentebestuur” om; te werken aan een eigen
agenda.
Waarbij “alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners” voorop
staan. Zoals een onafhankelijke zelforganisatie betaamt.
Op grond van deze eigen agenda werden 7 ongevraagde adviezen uitgebracht (2013
was dit 1).
Aan deze adviezen lag ofwel een discussie in het algemeen bestuur van het platform
ten grondslag (2x), ofwel het werk van een door AB of DB ingestelde werkgroep. Alle
rapportages zijn eerst door het algemeen bestuur vastgesteld alvorens te worden
verzonden aan het gemeentebestuur.
Op 7 maart is een succesvolle verkiezingsmanifestatie, in kader van de
gemeenteraadsverkiezingen, georganiseerd.
Daaraan heeft een werkgroep bestaande uit leden van het netwerk en
vertegenwoordigers van de grootst mogelijke meerderheid van de aan deze
verkiezing deelnemende partijen, veel voorwerk verricht. Uitgangspunt is
“ontmoeting” geweest.
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De mogelijkheid voor inwoners het eigen geluid kenbaar te maken als het gaat om de
“zorg” en de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden daarin.
Op de dag zelve is dat op vier locaties in de middag en één in de avond: gelukt door
de vrijwilligers-inzet van velen en tegen een investering van € 500,00 uit het subsidie
van het platform.
Ruim honderd bezoekers hebben hun zegje gedaan opdat “de” politiek er zijn
voordeel mee kon doen.
Een verslag van deze dag én een álle betrokkenen geaccordeerde financiële
verantwoording werd aan wethouder S.Tolsma aangeboden.
In de junivergadering van het algemeen bestuur is de rapportage van de werkgroep
armoede vastgesteld en aan wethouder S.Tolsma aangeboden. In de werkgroep
hebben leden uit het netwerk van het platform, leden van de cliëntenraad wwb en
externen deelgenomen.
De aanbevelingen zijn, zo is recent gebleken, in belangrijke mate door het college
overgenomen en zullen in het voorjaar van 2015 aan de gemeenteraad in kader van
het brede kader van een nieuw “armoedebeleid” worden voorgelegd.
Een breed samengestelde werkgroep wonen-zorg<>zorg-wonen heeft onderzoek
gedaan naar de urgentie om in volkshuisvestelijke sfeer initiatieven te ontplooien. De
urgentie van de problematiek van een tekort aan geschikte en betaalbare
woonruimte is in een aantal aanbevelingen onderstreept.
Op de in juni toegezonden rapportage ontving het algemeen bestuur in november
van ambtelijke zijde het antwoord dat de geschetste problematiek werd
onderschreven.
Het algemeen bestuur heeft op deze teleurstellende reactie gereageerd en in het
regulier overleg van december met de wethouder is afgesproken dat zij hierop in
januari 2015 op terug zal komen.
Inzake “bestuurlijk aanbesteden” is (gedragen door een breed samengestelde
werkgroep) van de Cliëntenraad WWB, het CIG en het wmo-platform, ongevraagd
advies uitgebracht. Het raadsvoorstel is daarop aangevuld met de erkenning dat
naast “gemeente” en “aanbodzijde” ook de “georganiseerde vraagzijde” aan de
zogenoemde overlegtafel inkoop deelneemt. Over één en ander is tweewekelijks
gerapporteerd en de drie adviesorganen hebben het college op een aantal punten
gewezen in een ongevraagd advies. Onder meer is in een ongevraagd advies
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aangedrongen op hantering van de WNT-norm bij de keuze van “aanbieders” bij de
aanbesteding. Het college heeft daarop geantwoord in voorkomende gevallen
“daarover in gesprek te gaan”.
In samenwerking met het CIG werd door een werkgroep GPK, in samenwerking met
de betrokken beleidsambtenaar, gewerkt aan een -overigens onafhankelijk- advies
inzake het gemeentelijk gehandicapten parkeer beleid. De vele werkzaamheden ten
gemeentehuize in het kader van “010115” heeft ertoe geleid dat e.e.a. pas in de
komende maanden in het college aan de orde komt.
Een uitvoerige rapportage werd opgesteld door de werkgroep HH1HH2.
Aanbevelingen daaruit zijn overgenomen in de besluitvorming van het college en het
“beleidsplan” zoals dat eind november door de raad is vastgesteld.
In december werd o.a. een notitie “plan van aanpak mantelzorg-ondersteuning”
toegezonden met het verzoek hierop binnen enige weken te reageren. Na overleg
(15.12) is besloten die termijn tot februari 2015 te verlengen en werd ook het
collegebesluit daarover tot die datum opgeschort. Een werkgroep
mantelzorgondersteuning is ingesteld. Die zal begin februari 2015 gevraagd advies
over dit onderwerp uitbrengen, vooreerst aan het algemeen bestuur van het
platform.
Uit het bovengeschetste beeld van activiteiten komt naar voren dat:
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het in 2014 gelukt is om als onafhankelijke zelforganisatie een eigen agenda te
voeren
waarbij alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voorop staan
slechts in één geval deze agenda, en het resultaat daarvan, niet door het
gemeentebestuur lijkt te worden gedeeld.

3.- aanspreekbaar als de levendige organisatie van de vraagzijde
De verordening op grond waarvan het wmo-platform SWF werd ingesteld (2012) stelt:
Het Wmo platform is een onafhankelijke zelforganisatie en is officieel overleg- en
adviesorgaan voor de gemeente SWF op het gebied van beleid, uitvoering en
evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
In het jaar 2014 zijn voorbereidende besluiten genomen als het gaat het onderdeel “beleid”.
Uitvoering en evaluatie zullen in 2015 meer centraal staan.
In de algemeen bestuur-vergaderingen van september en november is gesproken over de
gelaagde structuur van het wmo-platform. Duidelijk is geworden dat de uitvoering van het
wmo en jeugdhulp-beleid in 2015 plaats zal vinden in 6 “gebieden” (waarvan twee gebieden
de stad Sneek betreffen).
Het algemeen bestuur heeft besloten de “gelaagde structuur van het netwerk” aan te passen
aan deze gebiedsindeling en te streven naar vijf lokale raden. Dat besluit is op 11 december
overlegd met delegaties uit de bestaande vier lokale raden: voorheen Nijefurd, vh.
Wûnseradiel, vh. Bolsward en vh. Sneek.
In die bijeenkomst is met dit voornemen ingestemd.
Daarnaast is in het kader van de totstandkoming van het “beleidsplan” overeenstemming
bereikt met het gemeentebestuur dat met het ontstaan van deze nieuwe gelaagde structuur,
sprake dient te worden van een situatie waarin de “lokale raad gezien wordt als de
natuurlijke gesprekspartner” van het GT
(gebiedsteam). In het raad-besluit is dit als volgt geformuleerd op p. 14 van het beleidsplan:
Onderzoek naar rol lokale adviesraden
Het Wmo-platform ziet een rol voor de zes lokale raden. Zij kunnen vorm en inhoud
geven aan een onafhankelijk meldpunt/aanspreekpunt voor die cliënt die om
cliëntondersteuning vraagt. De gemeenten zien lokale raden als de natuurlijke
gesprekspartner van de gebiedsteams en aanspreekpunt voor inwoners, waarbij de
concrete invulling gaandeweg vorm zal krijgen (‘groeimodel’). Het aanbod van het
Wmo-platform en lokale raden om nader vorm en inhoud te geven aan
cliëntondersteuning is positief ontvangen door de gemeenten. Dit aanbod vraagt in
de komende tijd nadere bestudering als onderdeel van het groeimodel.
Op 4 november heeft een werkconferentie plaatsgevonden. Daaraan hebben zeer veel leden
uit het wmo-platform netwerk, de Cliëntenraad WWB, het CIG en de SW-cliëntenraad,
alsmede toekomstige medewerkers van GT’s, beleidsambtenaren deelgenomen. Alle
deelnemers spraken zich aan het eind van de conferentie uit voor bovengenoemde
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ontwikkeling. Voor de door de gemeente aangeboden afsluitende maaltijd zijn wij dank
verschuldigd. Deze eindejaars Bloemkamp-bijeenkomst lijkt na 2013 en 2014 een traditie te
worden.
In de laatste maanden van 2014 is gewerkt aan de nieuwe structuur. Aanmeldingen voor
deelname aan een lokale raad zijn binnengekomen. Opnieuw een blijk van grote
betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp “sociaal domein”/ “zorg”.
In december is tevens afgesproken door de besturen van de Cliëntenraad WWB, het CIG en
het wmo-platform dat gesproken wordt over de mogelijkheden van nog meer, en meer
gestructureerde samenwerking tussen deze adviesraden. De raden voorzien een nauwere
samenwerking, maar willen in eigen tempo de mogelijkheden daartoe aftasten. Daarom is er
voor gekozen dit proces extern te laten begeleiden door medewerkers van Zorgbelang
Fryslân en F(ries)S(teunpunt) U(itkeringsgerechtigden).

In deze paragraaf is het jaar 2014 afgezet tegen de begrippen:
 aanspreekpunt
 levendige organisatie van de vraagzijde
 uitvoering en evaluatie.
Het is duidelijk dat het accent van het werk van het wmo-platform in 2014 heeft
gelegen bij “beleid”. Die “geplande toekomst” moet worden uitgevoerd, en zal
worden geëvalueerd.
Daarvoor is in 2014 een goede basis gelegd.
Gaastmeer, 22 januari 2015
dagelijks bestuur van het
wmo-platform SWF,

M.I.Hogendoorn, secretaris.-

EG Gaarlandt, voorzitter.-
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4.- samenstelling bestuur wmo-platform SWF
samenstelling bestuur per 31.12’14:
dagelijks bestuur
 mw M.I.Hogendoorn, secretaris
 mw J.S.C. Hofman-Rookmaker, penningmeester
 R. Meijer
 EG Gaarlandt, voorzitteR
 vacature
algemeen bestuur
lokale raad Sneek

W. de Haan,
P. Nijdam
lokale raad Bolsward
mw G. Venema
vacature
lokale raad Wûnseradiel
mw M. Baarda
vacature
lokale raad Nijefurd
J. Dijkstra,
mw W. Zeldenrust
inwoner gem. Littenseradiel S. Nieuwenhuis
De Legean
mw H. Fokkens,
Dorpen rond Sneek
mw S. Ozinga,
G. Otter
CIG
D. Tearney
GGD Fryslân
P. du Bois
MEE Friesland
mw P. Huitema
seniorenplatform
A. Hagedorn
contactpersoon SWF

mw M. Gorren (beleidsmedew. welzijn/zorg)

In 2014 hebben we afscheid genomen van de navolgende leden van het algemeen
bestuur:
januari:
maart:
april:
september:
november:
N. van Vliet mw J. Haagsma G. van Essen mw W. Vroegindeweij E.Popta
mw J.Hiemstra
11

5.- financieel jaarverslag 2014

€
saldo per 1 januari 2014

€
8.214,77

Begroting 2015
€
€

Ontvangen:
Bijdrage van de gemeenten:
Súdwest-Fryslân
Littenseradiel

21.000,00
11.000,00
2.000,00 13.000,00

Uitgaven
Presentiegelden en
onkosten leden AB en DB
Vier lokale raden
twee nieuw op te richten
lokale raden
vergaderkosten
Secretariaat
Cursussen, trainingen en
provinciaal overleg
Diversen activiteiten o.a.
wmo manifestatie
Bankkosten
Totale kosten in 2009 en in
2014

887,00

11.468,43

10.620,00

5.400,00

8.000,00
PM

1.219,29
800,00
50,00

1.500,00
800,00
PM

1.239,40
69,75
20.246,87

20.246,87 20.246,87
saldo per 31 december 2014
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1.854,90

PM
80,00
21.000,00

Toelichting financieel verslag 2014
Hierbij het financieel verslag 2014. Per 1 januari 2014 was er € 8.214,77 in kas.
Ontvangen totaal € 13.887,00, uitgegeven € 20.246,87.
Dit resulteerde in een positief saldo per 31 december 2014 van € 1.854,90.
De presentie- en reiskosten van de leden van AB, DB en verschillende werkgroepen
zijn zoals eerder gemeld en uitgelegd meer dan verdubbeld.
Op het secretariaat is bezuinigd.
De vergaderkosten bedragen € 1.219,29. In dit bedrag zitten huren van
vergaderruimtes(als het niet anders kon), een incidentele lunch en
afscheidsbloemetjes etc.
De kosten voor de wmo manifestatie op 7 maart die uiteindelijk minder dan € 500,00
heeft gekost. Een kascommissie heeft de aparte administratie van dit evenement
gecontroleerd en geaccordeerd; een ondertekend exemplaar van deze administratie
is in handen van wethouder S.Tolsma gesteld.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn reeds met u overlegd en hebben geresulteerd in
een afspraak (brief 18 december u14.011636) waarbij de wmo adviesraad begin
2015 een bedrag van € 20.000,00 van de gemeente SWF tegemoet kan zien en
€ 1.000,00 van de gemeente Littenseradiel.
Op basis van deze afspraken is de begroting 2015 gemaakt.
Workum, 5 januari 2015.
Met vriendelijke groet,
J.S.C. Hofman-Rookmaker, penningmeester wmo platform Súdwest- Fryslân

13

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