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 voor de gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

uitnodiging platform-vergadering do. 9 april 2015, 09.30 uur IJlst

Geachte leden van het wmo-platform,
In de laatste bijeenkomst van 5 februari, maar ook eerder, heeft u aangegeven dat onze
bijeenkomsten:
 hartstikke vol zitten met agendapunten
 het vooral een geschuif met papier is: (on)gevraagd adviseren
 we (vertegenwoordigers lokale raden, deskundige-leden) elkaar misschien ook wel veel
te vertellen hebben, maar daar maar weinig aan toe komen
 het accent in 2015 toch écht moet liggen bij de uitvoering / signalen: de lokale raden
dus!
Het dagelijks bestuur heeft nagedacht over de vergaderwijze van uw algemeen bestuur.
Enkele veranderingen hebben de revue gepasseerd:
 vaker bijeenkomen: nee, want dan wordt het sámen met de lokale raad-bijeenkomsten
een vergadercircus
 ons minder richten op de (on)gevraagd adviezen. Immers: de meeste adviezen worden
voorbereid in werkgroepen waarin lokale raden zijn vertegenwoordigd
 meer thema-gericht: een inleiding, toelichting of presentatie…maar daar hebben we in
het afgelopen jaar ook wel heel veel van gehad….
We hebben er nu voor gekozen om een lange pauze in te lassen.
We willen u vragen úít de vergaderhouding te treden en in groepjes te gaan --ontmoeten, -uitwisselen, --praten, en vooral plezier te hebben aan het “aangeklede kopje koffie” dat klaar
staat.
We horen na de pauze dan wel of dit een goede start is geweest van “anders vergaderen”.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur

agendavoorstel algemeen bestuur vergadering wmo-platform swf
do. 9 april 2015, 09.30 IJlst
1. opening en vaststelling agenda
2. mededelingen (afspraken: -declaraties/fin. & verzending stukken/hogwol)
3. benoemingen / voordracht / overig
 benoeming van de heer Wietse de Haan als lid van dagelijks bestuur. .
 benoeming van mevrouw Aad Veldhuis-Woelders (afgevaardigde IJsselmeerkust) als lid
van het algemeen bestuur
 benoeming van de heer S.Y. Jansen (afgevaardigde Seniorenplatform) als ab-lid
4. vaststelling verslag vergadering 5 februari

(bijlage)

5. lijst ingekomen en verzonden stukken

(bijlage)

6. website
De werkgroep communicatie (Wietse de Haan, Gerlof Otter en Dave Tearney) heeft een
voorstel uitgewerkt. Dit is d.d. 5 maart door het db overgenomen en op 16.03 is
(financieel)akkoord van het college gevraagd. Mondelinge toelichting: werkgroep
7. aanspreekpunt-brief
In het kader van de contourennota is gevraagd naar aanspreek-personen per dorp wijk.
Lokale raad dorpen-rondom-Sneek heeft mede daarom een brief opgesteld
(bijlage)
8. klachtenregeling
Het dagelijks bestuur (en Marijke Baarda) heeft in de afgelopen maand veel gesproken over
een “klacht(afhandeling)-regeling. Ten tijde van het opstellen van deze agenda is nog niet
duidelijk welk concept-advies ambtelijk aan het college zal worden voorgelegd. Voorgesteld
wordt om het db te machtigen te reageren op een komend college-standpunt

10.10 – 10.50 uur PAUZE
mondelinge toelichting Wietse de Haan
9. 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 en hetgeen u in de pauze heeft besproken
10. lopende zaken (mondelinge toelichting)
 gemeente neemt toch een initiatief voor expertgroep “wonen<>zorg/zorg<>wonen”
 gesprek met wethouders (8 april) over “werk&mantelzorg”
(bijlage)
 mogelijk initiatief “langer thuis wonen” in cluster Heeg /Woudsend
(bijlage)
 contourennota: data/thema’s afspreken voor GT, lok.rd & breed overleg (Mary)
11. rondvraag en sluiting.

