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

AAN

-de voorzitter van de “overlegtafel wmo en jeugd”
van 8 september 2015: mw Marieke Stapert

betreft
afschrift

enige overwegingen inzake de overlegtafel
-het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân, en
verzonden per mail 25.08’15info@gemeenteswf.nl

datum

-voorzitter cliëntenraad WWB
25 augustus 2015

Geachte mevrouw,
Als lid van de “overlegtafel wmo en jeugd” breng ik enige overwegingen onder uw aandacht met het
verzoek e.e.a. te agenderen voor de geplande bijeenkomst van 8 september 2015.
overwegingen
Kortweg monden deze overwegingen uit op een viertal constateringen & voorstellen:
1. ik constateer dat het elan, de mei inoar-instelling, het enthousiasme en een zekere
bevlogenheid om van de taakstelling 2015 e.v. van gemeente/aanbodzijde/vraagzijde méér te
maken dan een inkoop-proces, in de bijeenkomsten in 2015 “in de benen” is gezakt.
2. overwogen kan worden dat dit zou kunnen liggen aan het voorzitterschap/secretariaat. In 2014
was dit uitbesteed aan een onafhankelijk bureau. Verslagen waren snel beschikbaar, agenda’s
idem en de vergaderleiding was enthousiasmerend en onafhankelijk. Voorgesteld wordt
opnieuw een dergelijk voorzitterschap/secretariaat in het leven te roepen. Centraal zou dit
voorzitterschap/secretariaat zich moeten bezighouden met de “volle agenda zoals die in de 8ste
overlegtafel werd vastgesteld” en in 2015 maar steeds niet van de grond komt
3. bij raadsbesluit (nota sturing en financiering) is gesteld dat de “georganiseerde vraagzijde”
deelneemt aan de overlegtafel (cf. ons advies d.d. 13.05’14):
3.4 Cliëntenparticipatie
Een vertegenwoordiging van de adviesraden Wmo en Wwb worden als actieve partners betrokken in
het proces van bestuurlijk aanbesteden. Zij vertegenwoordigen daarin de vraagkant van het
inkoopproces door hun praktische kennis en ervaring in te brengen.

Het heeft kunnen bestaan dat in een overleg onder leiding van wethouder Akkerman is gesteld
“de overlegtafel, waar Gaarlandt ook bij zit….” . Daarmee is duidelijk dat van gemeentezijde op
generlei wijze wordt doorvoelt wat het betekent om de georganiseerde vraagzijde een stem te
geven. Voorgesteld wordt dan ook die georganiseerde vraagzijde (te weten het wmo-platform
SWF) drie vertegenwoordigers te laten aanwijzen
4. de overlegtafel beslaat de gemeenten SWF en DFM (Littenseradiel sluit zich qua besluitvorming
veelal aan bij het gevoerd beleid van SWF). Dit was ook het geval bij de “expertteams”.
Overwogen kan worden om nog eens te bezien wat de meerwaarde is van díe samenwerking.

Dit, mede gezien: --de sterk verschillende politiek-bestuurlijke insteek:
 SWF transformatie en transitie-streven in één slag
 DFM wil die slagen opeenvolgend maken,
 (mee als gevolg daarvan)de verschillende werkwijze tussen gebiedsteams en sociale
wijkteams (zeker ook als het gaat om de inschakeling van de aanbodzijde –bijv. thuiszorg),
 de gebleken (bijeenkomsten maart en juni ‘15) verschillen in stand van zaken ict.
Tenslotte: wat is de overlegtafel méér dan “los vast gespreks-verband” als de bestuurlijke- en
politieke verantwoording van het besprokene niet, of nauwelijks plaatsvindt?
voorziene procedure
Dit schrijven is heden door het dagelijks bestuur van het wmo-platform SWF vastgesteld als preadvies voor de vergadering van 10 september van het algemeen bestuur van dat platform.
Eventuele opmerkingen in de bijeenkomst van 8 september van de overlegtafel, zullen worden
ingebracht in de ab-vergadering van het platform SWF.
De bevindingen/besluiten van dat ab zullen, zo wordt voorzien door het dagelijks bestuur van het
platform direct ná 10 september worden toegezonden aan:
-het college van b&w in de gemeente SWF,
-alsmede de leden van de raadscommissie B&M in die gemeente;
-in afschrift aan de colleges van b&w van De Fryske Marren en Littenseradiel en de participatieraad
De Friese Meren alsmede de cliëntenraad WWB voor de gemeenten SWF en Littenseradiel.
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur
van het wmo-platform SWF,
mw R.Hogendoorn
, secretaris.EG Gaarlandt
, voorzitter.-

