Geachte platform-leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het algemeen bestuur van het wmo-platform SWF, te
houden op donderdag 5 februari 2015, 09.00 uur in het gemeentehuis te IJlst.
Met vriendelijke groet,
Rita Hogendoorn, secretaris.-

agendavoorstel
1. opening en vaststelling agenda
2. mededelingen
 de heer Robert Meyer heeft 20 januari aangegeven het werk als lid van het dagelijks
bestuur niet langer te kunnen inpassen in zijn baan als manager facilitair binnen de
Antoniusgroep. Die dagelijkse werkzaamheden vragen zijn volle inzet en de in omvang
groeiende db/ab-werkzaamheden moeten (zo blijkt maar steeds) worden afgezegd.
Hijzelf en dagelijks bestuur vinden dit gegeven heel jammer. Robert is sterk betrokken bij
ons werk en is waar mogelijk beschikbaar voor het platform op grond van die
betrokkenheid en zijn deskundigheid. Het db zal bij zijn afscheid stilstaan.
 Mw Pietie Huitema heeft ons meegedeeld dat zij gezien haar werkzaamheden als
medewerker sociaal team DFM, geen tijd beschikbaar krijgt voor het werk van ons
platform. Zij schrijft: Ik wens jullie wel heel veel moed en geduld toe om de vinger aan de
pols te houden bij het nieuwe zorgbeleid van de gemeente SWF. Ik heb met veel plezier
deelgenomen aan het WMO platform en wens iedereen alle goeds. Voorstel: attentie als
dank voor gedane zaken toesturen. Verzoek jullie: kaart ondertekenen



voorgesteld wordt de komende ab-platformvergaderingen: 09.04 / 04.06 / 10.09 / 05.11
te laten beginnen om 09.30 uur.

3. benoemingen / voordracht / overig
In de bijeenkomst d.d. 11 december in IJlst (db en voorzitters+ lokale raden) is aan de orde
geweest, en accoord bevonden:
 benoeming van de heer Arjen Kuiper uit Sneek op titel van “mantelzorg”. De heer Kuiper
heeft reeds intensief meegewerkt en –geschreven aan het voorliggend advies
“mantelzorgondersteuning” van de betreffende werkgroep
 her-benoeming van de heer Jan Dijkstra op titel van CIG-vertegenwoordiger, te samen
met de heer Dave Tearney
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hiermee ontstaat een vacature in de vertegenwoordiging van de nieuwe lokale raad
“IJsselmeerkust”; het wordt wenselijk geacht dat iemand uit Makkum e.o. die vacature
invult. Daaraan wordt door de lokale raad gewerkt
 benoeming van Mw Nynke S. de Vries uit Oosthem, op titel van “jeugd”. Leden van het
dagelijks bestuur hebben kennis gemaakt met mevrouw de Vries. Zij heeft een langjarige
achtergrond in leidinggevende functies in de maatschappelijke ondersteuning. Mw de
Vries is bereid in de komende tijd een werkgroep “jeugd” voor te zitten
 in de vergadering 08.01 heeft het dagelijks bestuur besloten u voor te stellen dit bestuur
met één lid uit te breiden. De groeiende werkzaamheden rechtvaardigen dat. Het db
draagt hierbij de heer Wietse de Haan voor. Conform de afgesproken procedure kan op
die voordracht in de komende maand worden gereageerd bij de voorzitter van het
platform. Benoeming als db-lid zal dan in de vergadering van 09.04 kunnen plaatsvinden
 daarmee ontstaat per die datum een vacature: vertegenwoordiger lokale raad Sneek
 in de vergadering van 08.01 heeft het dagelijks bestuur besloten de financiële
administratie van het platform in handen te stellen van de secretaris. De secretaris heeft
aangegeven meer vanuit huis de werkzaamheden voor het platform te willen verrichten
 in de vergadering van 22.01 van het dagelijks bestuur heeft het dagelijks bestuur gesteld
niet reeds nu, maar in de db-vergadering van 17.02 te besluiten over de invulling van de
ontstane vacature: 5de lid db + portefeuilleverdeling
 op 06.02 neemt de nieuwe lokale raad dorpen-rond-Sneek een besluit over de
vertegenwoordiging in het platform. Zonder daarop vooruit te lopen wordt Gerlof Otter
uit Scharnegoutum nú welkom geheten. Gerlof neemt reeds deel aan de werkgroep
“communicatie” en heeft de eerste bijeenkomsten van de nieuwe lokale raad
gecoördineerd
 na overleg met de wethouders SWF (15.12) en met de wethouder Littenseradiel (14.01)
heeft het db geconcludeerd dat ons platform uitsluitend het adviesorgaan van de
gemeente SWF is. De heer Sjirk Nieuwenhuis en een tweede vertegenwoordiger van de
lokale raad Littenseradiel hebben zitting in ons platform. Het gemeentebestuur
Littenseradiel ziet de lokale raad aldaar als het eigen gemeentelijk adviesorgaan. Alleen
adviezen uitgebracht te samen met de Cliëntenraad WWB (adv.orgaan voor SWF én
Littenseradiel) zullen ook aan Littenseradiel worden gericht.
Tenslotte:
 het dagelijks bestuur geeft in overweging, zie ook discussie in bijeenkomst 11 december,
de vertegenwoordiging van de ouderenbonden, niet meer uit één (de heer Arnold
Hagedorn) maar uit twee personen te laten bestaan en zal dit 25 februari in gepland
onderhoud met het db ouderenplatform dan ook voorstellen
 het dagelijks bestuur is van mening dat vacatures: --ouder-organisatie(s), -verslavingszorg, --cliëntenraden (instellingen), nog moeten worden ingevuld.
Eén en ander, cf. de opdracht van de gemeenteraad bij het vaststellen van het
“beleidsplan”.
4. vaststelling verslag vergadering 25 november 2014

(bijlage)

5. lijst ingekomen en verzonden stukken
Datum
9 dec
12 dec
2

Inkomend
Gem. SWF
Gem. SWF

Onderwerp
beleidsplan veerkracht en reactie
reactie op onze nota van aanbevelingen HH1/HH2

12 dec
12 dec
6 jan ‘15
10 jan ‘15
25 dec
22 dec
22 dec
7 jan
9 jan
10 jan
10 jan
11 jan

Gem. SWF
Gem. SWF
Seniorenplatform
Gem. SWF
Gem. SWF
Gem. SWF
Gem. SWF
EG en Rita
Idem
Zorgbelang

overzicht van adviezen en reacties
reactie op ons advies inz. nadere regels en jeugd
aanvulling inz. km. kosten
reactie op ons advies nadere regels wmo en jeugd
uitnodiging aan het DB 25 febr.
verzoek advies inz. afwegingskaders etc.
definitieve financiële toezeggingen
verslag BO 15 dec
bijlage
verzoek advies op nota privacy
concept verslag DB 8 jan.
bijlage
concept voorz verslag 11 dec 2014
bijlage
voorstel inz. Platform Soc Domein en Zorg

Datum

Uitgaand

Onderwerp

10 dec
3 jan.2015

aan college + comm
aan college

notities pracht eigen kracht etc
wet normering topinkomens

6. jaarverslag 2014
(bijlage)
Cf. het besluit daarover rond het jaarverslag 2013, wordt voorgesteld:
 het betreft het jaarverslag ván het dagelijks bestuur
 verspreiding na accoord algemeen bestuur platform
 voorstel: dit jaarverslag afdrukken en breed verspreiden (colleges, raad, -nieuwe- leden
van het netwerk).
7. berichten uit lokale raden, cig, ouderenbonden, overige leden-deskundigen
Zoals we met z’n allen eerder constateerden: het centraal agendapunt van de platformvergaderingen. Wellicht wilt u ingaan op: --de voortgang vorming lokale raden cf. de
gebiedsindeling, --nieuwe geïnteresseerden en leden, --thema’s / onderwerpen die u voor
het komend jaar van belang acht.
8. advies “mantelzorg-ondersteuning”
(bijlage)
Een werkgroep heeft zich intensief beziggehouden met dit onderwerp. Centraal in het advies
staat de samenspraak tussen: lokale raad/GT/breed overleg/Stipe-punt per
uitvoeringsgebied.
Voorstel: vaststellen van het pre advies.
----------------------------------In december werd door het gemeentebestuur een aantal stukken/notities/besluiten om
advies aan ons platform toegezonden. Na overleg met u (11.12) en de wethouders (15.12)
besloot het dagelijks bestuur tot een ander soortige advies-procedure. Zie mail 07.01
hieronder ad 9.- nog eens meegezonden. Het advies aan het college betreft dan een
samenvatting van dat gesprek.
------------------------------------9.
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“pilot Bolsward”

(bijlage)

Van: EG Gaarlandt [mailto:gaarlandt@planet.nl]
Verzonden: woensdag 7 januari 2015 10:59
Aan: 'm-van.oosten@home.nl'; 'Wietse de Haan'; 'Rennie Niezink'; 'marijke baarda'; 'Joke Valkonet'; 'Winkie Zeldenrust'
CC: 'Rita Hogendoorn'; 'Sietske Hofman-Rookmaker'; 'meyer.r@hetnet.nl'; 'Ariella Verheul'; Meulen, C.C. van der; 'Mary
Gorren'
AAN
de voorzitters van de lokale raden
Beste mensen,
In de veelheid (vijf á zes) van stukken/nota’s waarover het college ons heeft gevraagd op kortst mogelijke termijn advies uit
te brengen zit ook het onderwerp: Pilot gebiedsteam Bolsward.
Het college heeft, d.d. 22.12’14, al besloten dat deze pilot plaats zal vinden.
De wethouder heeft gezegd het spijtig te vinden dat e.e.a. niet eerder aan ons is voorgelegd maar staat open voor
opmerkingen onzerzijds.
Het db heeft gemeend dat we niet op alles schriftelijk kúnnen reageren.
Daarom kozen we voor een navolgende procedure:

we sturen u dit stuk toe met de vraag: wil het doorlezen (6 blz.)

als jullie in de komende weken nog een bijeenkomst hebben: gaarne agenderen

opmerkingen/vragen voorbereiden voor de AB-vergadering van 5 februari

(waar mogelijk die kort formuleren en aan ons Rita toezenden)

in de AB vergadering van 5 februari zullen de teammanager Mw Anita Modderman en de regiomanager van Thuiszorg
ZWF, Mw Carola van der Meulen tussen 10.00<>10.30 uur aanwezig zijn om e.e.a. toe te lichten en vragen te
beantwoorden.
Het platform zal de samenvatting van die discussie als reactie naar het gemeentebestuur sturen.
Een probeersel van een nieuwe procedure waarin ontmoeting/gesprek méér centraal staat dan het formeel heen-en-weer
sturen van papieren commentaar. Een eerste aanzet om waar te maken dat de “georganiseerde vraagzijde” en de
“gebiedsteams” (en aanbod-zijde) elkaar zien als “natuurlijke gesprekspartner” (zoals dat in het beleidsplan staat en op 4
november werd uitgesproken).
Met vriendelijke groet,
Namens het db
EG Gaarlandt

Voorstel: n.a.v. een discussie hierover; advies opstellen door DB “gehoord het AB”.

10. “privacy-protocol”
(bijlage)
Op dit, reeds door het college vastgesteld, protocol zal een toelichting worden gegeven van
gemeentewege.
Voorstel: n.a.v. een discussie hierover; advies opstellen door DB “gehoord het AB”.
11. discussie over stukken “afwegingskader”
(bijlage)
Op dit, reeds door het college vastgesteld, kader zal een toelichting worden gegeven van
gemeentewege. Over dit onderwerp heeft d.d. 22 januari heeft reeds een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de Cliëntenraad WWB en ons netwerk (beiden
vertegenwoordigd door 7 leden). Zo mogelijk wordt een verslag daarvan ná-gezonden.
Voorstel: n.a.v. een discussie hierover; advies opstellen door DB “gehoord het AB”.
12. bijeenkomst 10 februari: wwb, wmo, cig
Op 25 november werd door de gemeenteraad het beleidsplan vastgesteld. In dit besluit was
onder meer vervat:
Inspraak
--vooralsnog de huidige structuur met de cliëntenraad WWB, WSW-raad, het Wmo-platform
en lokale Wmo-raden en de CIG te handhaven.
--met de adviesraden regelmatig te evalueren om toe te werken naar een brede en
innovatieve advisering voor het gehele sociaal domein.
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Op 10 februari (14.00-17.00 uur, de Stolp Sneek) zal een eerste bijeenkomst plaatsvinden
onder leiding van de externen “Zorgbelang” en “FSU” over het onderwerp innovatieve
advisering voor het gehele sociaal domein. Om een gelijkwaardige vertegenwoordiging te
bereiken is afgesproken dat ons platform wordt vertegenwoordigd door –het db, en –één lid
per lokale raad. Verzoek: wie vertegenwoordigd úw lokale raad?
13. rondvraag en sluiting.
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