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

WMO-PLATFORM Adviesraad

is 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

concept verslag ab vergadering: do. 10 september 2015, 09.30 uur te IJlst
aanwezig:
voorzitter
secretaris
penningmeester
communicatie/pr
CIG
lokale raad Bolsward e.o.
lokale raad Sneek
lokale raad IJsselmeerkust
lokale raad Drylts doarpen rûndom
Wmo-adviesraad Littenseradiel
ouderenbonden
mantelzorg
GGD
jeugdzorg
cliëntenraad Zorggroep Antonius
gemeente SWF

EG Gaarlandt
mw R. Hogendoorn
mw S. Hofman-Rookmaker
W. de Haan
D. Tearney, J. Dijkstra
mw G. Venema en mw M. Baarda
mw F. Bijl en L. Slippens
H. de Groot (vervanger G. Otter)
S. Nieuwenhuis, mw J. van Ree (vervangster mw A. Rameau)
S. Jansen, A. Hagedorn
A. Kuiper
P. Dubois
mw N. de Vries
mw T. van den Broek
J. Hibma (vervanger mw M. Gorren, contactambtenaar
WMO)
T. Terpstra (gemeente SWF, jeugd)

gast: Wethouder Stella van Geldt

1.- opening, eventuele mededelingen en vaststelling agenda




voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze ab vergadering “met een feestelijk tintje”. Immers: onze
website wordt gelanceerd, en we zullen kennismaken met de nieuwe wethouder mw S. van Gendt.
De voorzitter heet met name mw T. van den Broek welkom, zij is hier voor het eerst en vervangt mw J.
Hiemstra als afgevaardigde voor de cliëntenraad Zorggroep Antonius. Daarnaast zijn er 2 plaatsvervangers
aanwezig voor leden die vandaag niet aanwezig kunnen zijn: mw J. van Ree en H. de Groot als plv. voor
respectievelijk mw A. Rameau en G. Otter. Mw Winkie Zeldenrust en mw S. Ozinga zonden bericht van
verhindering
voorzitter kondigt een nieuw lid van ons ab aan: Hans van den Broek, afgevaardigde van de cliëntenraad
Plantein. De zorggroepen Plantein en Tellens zijn bezig met een fusietraject. De heer Van den Broek zal
zitting nemen in de centrale cliëntenraad, die opgericht zal worden wanneer de fusie gereed is.
De vergadering gaat hiermee akkoord. Hiermee beginnen we te voldoen aan de opdracht van de
gemeente(raad) om meer afgevaardigden van cliëntenraden, verenigingen etc. toe te voegen als AB-lid.

2.- vaststelling verslag AB vergadering 4 juni 2015
Het verslag wordt in zijn geheel doorgenomen en vastgesteld.
3.- lijst ingekomen stukken / verzonden stukken
Dit betreft een uittreksel. Stukken zijn reeds aan u gezonden, c.q. worden op verzoek aan u toegezonden.
 hr. Dijkstra:
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- in de Woonzorgatlas zit een grote fout, er dient met percentages gewerkt worden en niet met aantallen.
Daardoor krijg je een vertekend beeld en wekt de indruk dat komt onze gemeente er slecht voorstaat.
Afgesproken wordt dat hij een mail naar EG zal sturen met uitleg.
- de landelijke Koepel WMO heeft in de periode 4 april – 4 mei een test gedaan, resultaten zijn slecht en
interessant om te lezen: volgens de landelijke Koepel WMO zit er een enorme discrepantie tussen eigen
risico en eigen bijdrage bij de wlz. Mw S. Hofman merkt op dat dit in wezen 2 nieuwe schotten zijn. Wij
kunnen hier niet op adviseren doordat het de wlz betreft, dat valt niet onder de WMO.
Afgesproken wordt dat Jan een mail hierover aan de voorzitter stuurt. De voorzitter zal hierover en brief
schrijven. Het db zal brainstormen over een op te richten werkgroep.
4.- stand van zaken: jeugdbeleid / positie centrumgemeente<>SWF
Mw N. de Vries (lid AB onderwerp “jeugd”) en het db hebben de wethouder gevraagd om nadere toelichting
over het preventiebeleid van de gemeente. T. Terpstra is hiervoor uitgenodigd.







Terpstra is beleidsadviseur sociaal domein, op terrein van de jeugd voor de gemeente SWF en Littenseradiel.
- Vorig jaar was hij betrokken bij o.a. de inkoop voor jeugdzorg, het betrof 24 gemeenten en 80
jeugdzorgaanbieders (provinciaal). De contracten hebben een looptijd van 1 jaar. De aanbesteding voor
2016 loopt. Die contracten zullen waarschijnlijk een looptijd hebben van 2 jaar. Er wordt gekozen voor
kortlopende trajecten, omdat dit gebied enorm beweeglijk is, er veel minder budget is en toch kwaliteit
geleverd moet worden. Tot 1 januari 2018 wordt er 15% bezuinigd. Een groot deel van het totale budget
(30%) gaat naar het GGZ. Speerpunten zijn o.a. het terugbrengen van zware zorg naar lichte zorg. Dit
betekent fors investeren in preventie. Proberen zo vroeg mogelijk signalen naar boven te krijgen, bijv. via
basisscholen waar maatschappelijke werkers aanwezig zijn die gefinancierd worden door de gemeente.
Dit werkt goed, de aanwezigheid op school en het neerzetten van een goede structuur blijkt preventief.
Door de bezuinigingen is dat wat in de knel gekomen. De GT’s zijn nu ongeveer een half jaar bezig.
- Aan zorgaanbieders is de financiële stand van zaken gevraagd, zij blijken boven de budgetten te zitten.
Dit moet bijgestuurd worden. Er dient daarom aan de voorkant geïnvesteerd te worden om snel te
kunnen reageren.
- De rol van de huisarts (het lekkende systeem) is erg belangrijk. Op dit moment is het zo dat 50% tot 60%
van de zorgaanvragen via de huisarts loopt. En die hebben te weinig tijd, zetten daarom snel door.
Achteraf blijkt dan dat de zorgvraag eigenlijk niet zwaar is. Maar de betreffende psychologische praktijken
hebben de vrijheid om zelf te indiceren en te bepalen welke zorg geleverd kan worden. Slager keurt zijn
eigen vlees. Overleg met de huisartsen vindt plaats om dit op te vangen. Zij zijn niet gewend om samen te
werken met GT’s, dat kan nog een paar jaar duren.
- Het is een vrij ingewikkeld terrein. De gemeente heeft contracten met lokale als bovenlokale aanbieders.
Daarnaast zijn er nog de provinciale voorzieningen: gespecialiseerde instelling via VNG en ook gesloten
instellingen zoals het Poortje. Dit is in notendop het jeugdzorgveld. Met enorme veranderingen,
daardoor is er nog veel onrust en onzekerheid, ook over budgetontwikkeling. Het totale budget dient
over 400 gemeenten verdeeld te worden. Woonplaatsbeginsel is leidend bij de jeugdzorg, in praktijk
moeilijk. Een kind woont bijv. in de ene gemeente, maar ontvangt de zorg in een andere gemeente. In de
praktijk is dit lastig. Kosten kunnen exploderen: bijv. de gemeente Littenseradiel wordt dit jaar
geconfronteerd met een verhoging van de zorgkosten van 800%. Dit heeft te maken met 3 klanten die er
vorig jaar nog niet waren.
voorzitter wijst op de lokale raden. Zij kunnen van nut zijn bij het ontwikkelen van een preventief beleid
hr. Dubois legt uit dat de nieuwe wet veel consequenties heeft voor gemeenten. Dus ook voor het
inkoopbeleid. Hij adviseert daar aandacht aan te besteden, waarschijnlijk gaat deze wet in per 1 januari
2017. Tip: er is een praktische handleiding voor samenwerking met de huisarts. Daar staan leuke en
praktische tips in. De voorzitter stelt voor om de betreffende stukken naar T. Terpstra te sturen.
Mw de Vries kan nog meer mensen gebruiken bij de werkgroep jeugd. Zij richten zich vooral op preventie. De
werkgroep hoopt eind dit jaar een concreet plan aan te kunnen bieden.

Wethouder mw Stella van Gendt is inmiddels gearriveerd en wordt door de voorzitter welkom geheten.
De nieuwe wethouder stelt zich voor, zij is 2 maanden geleden geïnstalleerd en heeft het volledige pakket van haar
voorganger Sjoerd Tolsma overgenomen. Zij heeft zich verdiept in alle adviezen, ook de kritische waaruit
teleurstelling blijkt. De constructie van het WMO Platform SWF ziet zij als een mooie uitvinding: een mooi gremium
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met, zoals zij in eerste kennismaking reeds meent te mogen concluderen, betrokken en deskundige mensen die
veelal hun sporen hebben verdiend in het arbeidzame leven.
Afgesproken wordt dat de wethouder de lokale raden zal bezoeken. Haar secretaresse Karin Haverstein zal hierover
afspraken inplannen in overleg met Rita. Rita zal de adressen van de lokale raden doormailen.
De voorzitter bedankt de wethouder voor de mooie worden, natuurlijk dient de georganiseerde vraagzijde
onderdeel te worden van het denken van de gemeente.
Hij stelt het toegezonden ongevraagd advies “SWF brengt Geluk…” aan de orde. Het ab onderschrijft het gestelde in
dit advies. Meerdere leden uiten hun verbazing dat een dergelijk project überhaupt aan de orde kan zijn. Het woord
‘geluk’ is ‘ongelukkig’ gekozen. Dit initiatief wordt een merkwaardig experiment gevonden.
De voorzitter biedt het ongevraagde advies inzake het project: “SWF brengt geluk”…. aan de wethouder aan.
5.- berichten uit de lokale raden, seniorenraad, cig en overige leden
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hr. Slippens (Sneek): zij zijn nog steeds bezig hoe de zaken zo te organiseren dat de signalen van de
achterban binnen komen. Er is een werkgroep opgericht die de wijkraden in beeld heeft, zijn daar
enthousiast mee bezig
hr. Kuiper (mantelzorg): college heeft het advies over de mantelzorg met 39 aanbevelingen overgenomen.
Maar nu het uitvoeren: gesprek plannen voor ondersteuning:
- een van de onderwerpen is om mantelzorgers ontheffing te verlenen van sollicitatieplicht. De werkgroep is
daar samen met Mary Gorren en beleidsmedewerkers mee bezig
- het punt werk <> mantelzorg loopt niet vlot
- diverse brede overleggen voor de vakantie, de gemeente heeft initiatief genomen om
mantelzorgondersteuning. Per gebied worden kleinere werkgroepjes opgezet, welke aansluiten op
voorzieningen die er al zijn. Onderdeel daarvan: wmo platform cq lokale raden; Stipepunten,
zorgaanbieders. Gaat binnenkort van start.
- voorstel hoe je vrijwilligers in de zorg erbij kunt betrekken
hr. Tearney (CIG): het CIG is bezig te observeren in Sneek hoe de toegankelijkheid is van nieuwe rotondes, er
blijken problemen te zijn met zowel lichamelijke als verstandelijke gehandicapten bij het oversteken
hr. Hagedorn (Seniorenplatform): gisteren vond een db vergadering plaats:
- wij zijn de ogen en oren van de senioren
- wij horen klachten over de keukentafelgesprekken, er zijn problemen met ondersteuning bij deze
gesprekken
- zij hebben een delegatie van het GT uitgenodigd om tijdens het komende ab hierover te praten
- werkgroep wonen en zorg: hopen op bijeenkomst, wachten op uitnodiging
hr. Dubois (GGD):
- het GGD staat voor een reorganisatie vanwege koppeling aan de regio SWF.
- hr. Dubois wil gaarne een gesprek met de wethouder en de voorzitter i.v.m. zijn positie in het ab van het
WMO platform en wijze van functioneren
hr. Jansen (Seniorenplatform): vindt het een geweldig voornemen van de wethouder om goed te luisteren.
Hij adviseert haar om dit soort vergaderingen bij te wonen
mw Baarda (Bolsward):
- de eerste vergadering olv de nieuwe voorzitter mw. C. van Diepe heeft plaats gevonden
- zijn teleurgesteld over de bereikbaarheid van de GT’s. Voorzitter wijst erop dat de GT’s zelf gevraagd
hebben om contact personen uit de lokale raden
- klacht over Thuiszorg Zuidwest Friesland, die als onderdeel van de Antoniusgroep, aan zorgvragers niet
meldt dat zij kunnen kiezen uit meerdere aanbieders.
- zal nog contact opnemen met mw. De Vries ivm opnamestop van zorgboerderijen voor de jeugd.
hr. de Groot (Drylts en doarpen rûnom): wenst wethouder succes en sterkte toe.
mw T. van den Broek (cl.raad zorggroep Antonius): zal klacht van de lokale raad Bolsward over Thuiszorg
Zuidwest Friesland meenemen, aansluitend aan deze vergadering heeft zij een cliëntenraad-vergadering.
hr. Dijkstra (nu namens IJsselmeerkust):






- ook hier klachten over de telefonische bereikbaarheid van de GT’s. Daarnaast is de procedure storend: alles
moet verteld worden aan de telefoniste; vervolgens doorverbonden naar de verkeerde persoon, in totaal is
hij er drie kwartier mee bezig geweest
- hebben in krant oproep geplaatst voor contactpersonen.
- zijn raad zal op 23 september goed vertegenwoordigd zijn.
- op bezoek geweest in het ‘Huis van heden’. Was zeer informatief en zij willen er nu met hun complete raad
naar toe
hr. Hibma (gemeente):
- de Stipegeld regeling wordt steeds meer gebruikt, er komen steeds meer leuke initiatieven.
- stagiaire T. Lammerts (heeft de voorzitter geïnterviewd over ouderenbeleid) heeft een scriptie ingediend
die goed is ontvangen. Hij wil dit graag mettertijd presenteren.
mw Bijl (Sneek):
- signalen over slechte bereikbaarheid GT’s
- Huis van heden bezocht, vond dit ook zeer informatief
hr. de Haan: de lokale raad Sneek heeft tot 2 maal toe een lid van het GT uitgenodigd, als je deze
afgevaardigden een half uur tot drie kwartier gunt kunnen zij veel vertellen over de gang van zaken. Dit
werkt goed en is zeker interessant voor alle lokale raden.

6.- DE FEESTELIJKE OPENING VAN DE WEBSITE + AANGEKLEDE KOFFIEPAUZE
 hr. De Haan legt het functioneren van de website uit, daarbij geassisteerd door de webmaster mw R.
Hogendoorn, die de laptop bedient.
7.- pre advies
Gericht aan het algemeen bestuur van het wmo-platform:
notitie inzake de interpretatie van de vraag “adviesorgaan vóór de gemeente”, is dat:
 een adviesrelatie tussen platform en college(leden)
 een adviesrelatie met de gemeenteraad (c.q. cie B&M)
 en hoe geef je dat vorm.
8. - gesprek cie B & M
- voorzitter legt uit waarom dit gesprek verschoven is van wo. 25.08’15 naar wo. 23.09’15, aanvang 19.30 uur
in het vroegere gemeentehuis van IJlst.
- hr. Dijkstra zou graag een garantie hebben dat alle cie leden komen. De voorzitter legt uit dat dit niet kan,
het is eigen verantwoordelijkheid van de leden van de cie. Er zullen 4 tot 5 leden van IJsselmeerkust komen
- Bolsward: 4 tot 5 leden komen
- mw De Vries: denkt aan 3 tot 4 personen
- Sneek: ook een stuk of 4 tot 5
Inclusief leden van het db en ab komen we toch gauw uit op rond de 25 personen van onze kant.
9. - onafhankelijke cl. ondersteuning
 voorzitter: er werd gesproken over een werkgroep onafhankelijke cliëntenondersteuning, er bleken maar
liefst 7 geïnteresseerden op zeer korte termijn beschikbaar om daarover –met kennis van zaken- over te
overleggen
 hr. De Haan: is lid van de werkgroep. Onze gemeente kent geen onafhankelijke ondersteuning. Daardoor is
de vraag ontstaan: hoe, opleiding nodig, training. Hij legt het e.e.a. uit over de voorfase. Wij kunnen hierbij
van elkaar leren. De GT’s van ons en wij van de GT’s
 voorzitter: Rensina van der Velde is een wmo-deskundige van buiten; niet onbekend bij ons. Als direkteur
Mienskipssoarch (voorheen Boarnsterhim) heeft zij meerdere keren het DB en het algemeen bestuur
geadviseerd. Zij schrijft een rapport/advies n.a.v. de werkgroep bijeenkomst. Dat zal worden aangeboden en
toegelicht op 23 september in de cie B&M. Ons platform zal het daarna aanbieden aan het college met het
verzoek de uitvoering van e.e.a. financieel en organisatorisch mogelijk te maken.
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10.- concept brief overlegtafel
De voorzitter licht de brief toe. Er staat eigenlijk niets anders in dan de heer Harry van den Berg (dir.BJvdBentstichting) en hij vorig jaar oktober in de cie B&M als “ervaring/evaluatie” van de intensieve vergader-reeks in de
zomer van 2014, al hebben meegedeeld.
Met name de nu door de leiding van de overlegtafel gevolgde procedure “bevreemd”. Omdat de brief daar
8 uur te laat aankwam zou die niet meer op de agenda geplaatst kunnen worden. Ambtelijk is ervoor gekozen
éérst een collegestandpunt te vragen alvorens daar in alle openheid in de overlegtafel te praten.
Er rest niet veel meer dan: wachten op enige reactie van ambtelijke- of bestuurlijke zijde.
De vergadering stelt vast dat het is zoals het is en dus kennelijk zijn moet.
11.- Rondvraag
 penningmeester verzoekt om declaratie in te dienen ivm afleggen financiële verantwoording aan de
gemeente.
 hr. de Groot: wie van de lokale raden heft contact gehad met de GT’s. Naar aanleiding van de daarop
volgende discussie wordt geconstateerd dat de GT’s gewoon kunnen worden uitgenodigd
 voorzitter: maandagmiddag vindt in Ysbrechtum een conferentie over wonen en zorg plaats. Wie mee wil
gaan kan zich melden bij Rita. DB en werkgroep zijn uitgenodigd.
hr. Jansen, hr. Hagedorn, mw Hogendoorn, hr. Gaarlandt, hr. Slippens en mw J. Hofman.
 hr. Jansen: vindt het vervelend dat er heen en weer gerend wordt met de microfoon. Zou het niet kunnen
zoals in de raadsvergadering?
 hr. Slippens: wijst op de noodzaak van het bekendmaken van de website, er is een brede PR nodig. Hr. de
Haan onderschrijft dit en wijst erop dat de werkgroep nog lang niet klaar is en daar toch wel tijd voor nodig
heeft.
Vergadering wordt afgesloten om 12.05 uur.
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