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

concept-verslag AB-vergadering wmo-platform swf: do. 5 november 2015, 09.30 te IJlst
aanwezig:
voorzitter
secretaris
penningmeester
lokale raad Bolsward e.o.
lokale raad Sneek
lokale raad IJsselmeerkust
lokale raad Drylts doarpen rûnom
lokale raad Littenseradiel
CIG
cliëntenraad Antoniusgroep
cliëntenraad Plantein
jeugd
GGD
mantelzorg
ouderenbonden
gemeente SWF

EG Gaarlandt
mw R. Hogendoorn
mw S. Hofman-Rookmaker
mw M. Baarda, mw G. Venema
mw F. Bijl, L. Slippens
mw W. Zeldenrust, A. van der Meulen
G. Otter, H. de Groot
S. Nieuwenhuis, mw Jettie de Ree (verv. Antje Rameau)
D. Tearney, J. Dijkstra
mw T. van den Broek
H. van den Broek
mw N. de Vries
P. Dubois
A. Kuiper
S. Jansen, A. Hagedorn
mw M. Gorren (contactambtenaar WMO)

Gasten: mw M. Pieters (lokale raad Bolsward). Later in de vergadering: mw G. Fekken-Hanje.
Verhinderd: mw A. Rameau.
1.- opening, eventuele mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet A. van der Meulen (IJsselmeerkust) en mw M. Pieters welkom. Mw De Ree
vervangt mw A. Rameau (Littenseradiel).
2.-

vaststelling verslag AB vergadering 10 september 2015
Bladzijde 4: Hans van den Broek is afgevaardigde van de centrale cliëntenraad Plantein (en dus
niet Tellens), bladzijde 1. Overigens wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3.-

lijst ingekomen stukken / verzonden stukken
Naar aanleiding van de in de agenda opgenomen lijst wordt afgesproken dat deze lijst niet meer
meegezonden wordt met de agenda. De secretaris zal de lijst op de website plaatsen.

4.-

data ab vergaderingen voor het jaar 2016
De vergaderingen zijn voor volgend jaar gepland op de maandagochtend. De vergadering gaat
accoord.

5.- rooster van aftreden
De secretaris en penningmeester van het platform zijn per 1 januari 2016 aftredend en voor de
komende 4 jaren herbenoembaar. De vergadering gaat accoord.
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6.- berichten uit lokale raden / werkgroepen / vertegenwoordigers / DB
 lokale raad Sneek, hr. Slippens:
- zijn bezig met het leggen van contact met de wijk- en buurtverenigingen in Sneek. Er gaat een
brief naar alle aanspreekpunten waarin het bestaan van het WMO-Platform SWF en de lokale
raad wordt vermeld. Er gaan folders en flyers mee. In de brief wordt aangeboden om in
gesprek te gaan of om een presentatie te geven
- van het gebiedsteam is Jetske Santema op bezoek geweest, een aanrader, haar uitleg over de
gang van zaken is voortreffelijk
- in het gemeentehuis zijn geen folders over de wmo aanwezig, deze blijken in het gebouw te
liggen waar MEE is gevestigd. Dit is een punt van aandacht en te agenderen voor de
bijeenkomst op 10 november in het gemeentehuis Sneek
- laatste vergadering in het Wumkeshûs gehouden. Henk Hylkema van het Wumkeshûs gaf
uitstekende informatie, ook over de veranderingen in de wmo. De lokale raad wil in de
komende maanden nog een lokatie bezoeken.
 GGD, hr. Dubois:
sinds 1 oktober is de reorganisatie een feit, werken in districten. Hij heeft zitting in het district
Súdwest-Fryslân, gevestigd op de Hegedyk (waar ook MEE is gevestigd).
 mantelzorg, hr. Kuiper:
- doet verslag van de “gebied” bijeenkomsten over mantelzorgondersteuning. Niet steeds
goed bezocht, maar e.e.a. komt op gang. Nieuwe data zijn vastgelegd. Doelstelling: elkaar ín de
regio leren kennen en het vormen van een netwerk
- op tafel ligt exemplaar van Mezzo, abonnement hierop is gratis
- afgelopen dinsdagavond een bijeenkomst bedrijfsleven<>onderwijs, over het onderwerp:
‘hoe verdien je in de toekomst je geld’. Hr. Kuiper heeft de combinatie mantelzorg <> werk
ingebracht. Gesproken met de directeur van het Marnecollege, is geïnteresseerd in gastlessen
over jonge mantelzorgers.
 lokale raad Drylts en doarpen rûnom, hr. Otter:
- ook hier is Jetske Santema op bezoek geweest, leuk en informatief. Het volgend overleg vindt
plaats in de Talmastate in Heeg
- zijn bezig met het versturen van persberichten, om zich bekend te maken en om het netwerk
te vergroten
 seniorenplatform, hr. Hagedorn:
- bij het vorige ab is een lid van het gebiedsteam uitgenodigd, specifieke vragen van het
seniorenplatform werden goed beantwoord
- beleidsambtenaar voor wonen uitgenodigd. Uitvoerig ingegaan op woningbouw in de
toekomst. Doelgroep moet in de vrije sector woning huren, maar er wordt niet gebouwd
- de Friesland Zorgverzekeraar trekt de provincie in, een roadshow over het langer zelfstandig
thuiswonen
- problemen rond de ANBO. Er zijn vooral in het noorden afdeling die zelfstandig doorgaan,
maar daar zitten de nodige haken en ogen aan. Een te betreuren ontwikkeling.
 jeugd, mw De Vries:
volgende week is er een bijeenkomst van de werkgroep, 3 lokale raden zijn afgevaardigd:
Bolsward, IJsselmeerkust en Drylts en doarpen rûnom. Missen nog Sneek en Littenseradiel.
Volgende week ook op de agenda: subs. aanvraag innovatiefonds van de “inkooptafel” door
ZIENN “opvang potentieel dak en thuisloze jongeren tussen 17 en 23 jaar”.
 CIG, hr. Dijkstra:
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- de zorgen over de toegankelijkheid van de nieuwe Klameare blijken onterecht, de
toegankelijkheid is prima geregeld
- CIG wil een zelfstandige organisatie blijven, maar indien nodig met het WMO-Platform SWF
samen optrekken
- wethouder Durk Stoker is op bezoek geweest, was zeer geïnteresseerd
- de dorpshuizen in onze gemeente worden bezocht door de wethouder, een afgevaardigde
van het CIG zal meegaan
- benaderd door een commercieel bureau, die het CIG wilde betrekken bij het maken van een
app. Dit is afgewezen, sluiten zich liever aan bij een gemeentelijke app.
hr. Tearney:
- de populatie van het Wumkeshûs is aan het veranderen, er worden meer jonge mensen met
een niet aangeboren hersenaandoening geplaatst. Dit is een positieve ontwikkeling.
lokale raad Bolsward, mw Baarda:
- wethouder Stella van Gent en EG Gaarlandt waren op bezoek
- de lokale raad is één maal per week in de bieb voor voorlichting. Zij hebben behoefte aan
meer informatiemateriaal, zoals flyers etc.
De voorzitter stelt voor om dit op 10 november bij de bijeenkomst in het gemeentehuis Sneek
(doorevaluatie GT’s) aan de orde te brengen.
wmo-adviesraad Littenseradiel, mw De Ree:
- zij hebben aanleunwoningen bezocht, willen op die manier in contact komen met wmo
gebruikers
- interview met dorpskrant van Wommels, de secretaris zal hiervan een afschrift ontvangen
- teamleider van het GT Anita Modderman zal op de eerstvolgende vergadering op bezoek
komen, dan zal de problematiek rond Stavoren ter sprake komen
- het advies van het platform inzake de oco is door de wmo-adviesraad Littenseradiel
overgenomen en aan de wethouder in Littenseradiel aangeboden
lokale raad IJsselmeerkust, mw Zeldenrust:
- vanmiddag afscheid van Joke Valkonet, haar opvolger (nieuwe voorzitter) wordt hr. Van der
Meulen
- er wordt goed gelet op het GGz gebeuren in Workum. Werken uitstekend samen met Jan
Hibma en Mary Gorren, daardoor krijgt de lokale raad meer greep op wat er aan de hand is. Er
komt een zwaardere doelgroep aan, waaronder drugsverslaafden, ex-gedetineerden etc. Zij
huren per periode, het is daardoor niet duidelijk of zij langer blijven
- de voorzitter wijst erop dat wethouder van Gent vraagt mee te delen vanmiddag verhinderd
te zijn, maar graag een afspraak maakt om Waldrikhiem te bezoeken.
Cliëntenraad Antoniusgroep, Toos van den Broek:
- zal doorgeven dat er geen folders over de wmo aanwezig zijn in het ziekenhuis
- zij heeft aan Thuiszorg ZW Friesland gevraagd hoe de gang van zaken is als er een patiënt
thuiszorg nodig heeft. Zij vragen eerst of de patiënten al thuiszorg heeft, zo niet dan bieden zij
Thuiszorg ZW Friesland aan. Jan Dijkstra wijst op een klacht waarbij een patiënt ongevraagd
thuiszorg kreeg van Thuiszorg ZW Friesland, terwijl hij al thuiszorg had van Buurtzorg. Het
kostte veel moeite om dit terug te draaien.
overige geagendeerde aandachtspunten:
hoe om te gaan met meldingen: Dit komt op de agenda te staan van het voorzittersoverleg
met het db. Dan zal er een duidelijke afspraak gemaakt worden.
geldzaken: de penningmeester mw Hofman informeert de ab over de huidige stand van zaken
en verzoekt de declaraties in te dienen. Gevraagd wordt ook vooruit te blikken: we/lokale
raden gaan steeds meer op bezoek/ondernemen activiteiten. Tracht voor de kosten daarvan

een raming 2016 te maken. Het db zal daarover praten in het regulier overleg met de
wethouders
 pr zaken: hr. De Haan:
- de werkgroep is bezig om op meerdere punten het pr beleid verder uit te werken
- er waren wat perikelen over de informatie over ons Platform op de gemeentelijke website.
Dit is tenslotte opgelost: een directe link naar onze website
- de vindbaarheid van documenten kan verbeterd worden door bij de volgende release een
zoekfunctie in te bouwen. Dit kost geld, eerst wordt nagegaan hoeveel
- ontwikkelen een nieuwsbrief, gerelateerd aan onze website, denken aan 1x per kwartaal. Om
die reden wordt ook gezocht naar een redacteur
- er is een basispresentatie ontwikkeld over ons wmo-platform. De lokale raden kunnen die
gebruiken. Op verzoek kan hr. De Haan een presentatie geven.
- er zijn banners ontwikkeld, 2 rollup banners en 2 gewone banners (een kleine en een wat
grotere). Bij de secretaris op te halen (als ze gereed zijn).
- het communicatieplan is aangepast. Deze is gericht naar buiten, we willen nu nadenken over
het richten naar binnen: onze eigen interne communicatie.
 - de voorzitter zegt een verhaaltje te hebben voorbereid over “monitoren”. Maar gisteren werd
hij door de heer Hans Halsema (beleidsmedew. Wonen<>zorg) ingelicht over de laatste stand
van zaken. Dat is belangwekkende informatie.
o de nieuwe huisvestingswet kent drie centrale thema’s: 1) de gemeentelijke regie staat
voorop, 2) corporaties moeten terug naar hun hun core business
“volkshuisvesting/sociale woningbouw”, 3) huurdersverenigingen winnen aan invloed.
o de corporaties dienen per 1 november hun plannen kenbaar te maken. Die gegevens
zijn nu bij de regisseur (gemeente) bekend
o het blijkt dat op het stuit van wonen<>zorg door geen van de betrokken corporaties
geld is gereserveerd. Expliciet wordt gesteld dat dit geen kerntaak is voor de
corporaties.
Met deze stand van zaken moet je constateren dat de gemeente als regisseur “met de rug tegen de
muur staat” en niet kan wáchten op initiatieven van derden. De grote instellingen (Plantein en Tellens)
hebben ook laten weten niet tot financiering van nieuwe initiatieven in staat te zijn.
Dit betekent dat de voorstellen van juni 2014 van de werkgroep “wonen” weer nieuw leven moet
worden ingeblazen.
Het db heeft hierover geconstateerd dat dit één van de speerpunten van aandacht voor ons platform is
en dat daaraan bijzondere inzet moet worden gevraagd. Gevraagd is aan de heer Jansen, lid van ons
platform, deze kar te trekken. Hij is daartoe bereid.
De heer Jansen reageert: ja ik ben bereid maar als het niks oplevert dan moeten we het nog maar eens
overwegen.
De voorzitter vraagt de vergadering zich uit te spreken over dit voorstel.
Met een uitspraak:
--dit onderwerp is urgent, --de nieuwe gegevens maken e.e.a. nóg meer urgent, --er dient actie te
worden ondernomen om de regierol van de gemeente vorm en inhoud te geven, --het platform is
bereid daar veel aandacht in te stoppen en als partner van de gemeente sámen op te trekken,
zal het db dan vanmiddag het regulier wethoudersoverleg ín gaan.
Hierover wordt gesproken:
Mw Bijl wijst op de noodzaak van huisvesting asielzoekers
Mw De Ree wijst op nachtopvang en crisisopvang. Die is overvol. Mw Hofman stelt dat hierover ook in
de jl. gehouden inkooptafel naar voren is gekomen: crisisopvang “jeugd” zit vol in heel Fryslân; bij een
crisis moet worden gezocht naar plekken búíten de regio.
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De voorzitter constateert dat de vergadering instemt met een dringend beroep op het college om de
vraag naar “geschikt” wonen als urgent probleem vanmiddag aan de orde te stellen.
7.- DB<>voorzittersoverleg + agenda
De vergadering stemt in met een dergelijk overleg.
8.- oco, klachtafhandeling in procedure (zie onze website)
De voorzitter complimenteert onze contactambtenaar voor de positieve uitkomst van een op zich
niet al te positief gestart overleg over dit onderwerp. De voorlopige uitkomst van het eerste
overleg is zeer positief. As. maandag een tweede overleg in kleine kring.
9.- hoe verder met GT-evaluatie
Aanstaande dinsdag 10 november is hierover een bijeenkomst in het gemeentehuis Sneek.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris, zij zal dit doormailen aan Mary.
10.- advies: a.- inkooptafel b.-ja: langer-thuis c.-nee: TZWF-Timpaan-project (zie onze website)
Het algemeen bestuur kan zich vinden in de stelling name welke is vermeld in de agenda.
Vraag van hr. Kuiper waar het informatie over de inkooptafel te vinden is. Antwoord: op de
gemeentelijke website ->mei inoar, ->sociaal domein, ->inkoop wmo jeugd.
11.- accoord met Stipegeld aanvraag Gaastmeer
In het dorp Gaastmeer werden dit jaar meerdere initiatieven gebundeld en een werkgroep
opgericht.
Hr. Otter merkt op dat in de lokale raad Drylts en de doarpen rûnom e.e.a. is toegelicht door een
vertegenwoordiger uit Gaastmeer: het is een mooi initiatief geheel “van onder op”.
De vergadering ondersteunt de subsidieaanvraag van harte.
PAUZE
12.- presentatie armoedebeleid: mw Gerbrig Fekken-Hanje
Naar aanleiding van deze presentatie worden diverse vragen gesteld:
- mw De Vries: vindt de focus van 12 punten erg veel, hoe wordt dit bijgehouden? Antwoord:
dit wordt heel breed gedragen, ambtenaren, lokale raden, breed overleg etc.
- hr. Dubois merkt op dat de gidsmiddelen niet benoemd zijn. Antwoord: niet alles wordt
genoemd. hr. Dubois zal op- en aanmerkingen mailen naar mw Fekken. Vindt actiepunten helder,
belang van signalering zo vroeg mogelijk, zelfs nutsbedrijven en formele hulpverleners.
Maar: a. hoe ziet het met de deskundigheid en b. als een signaal is opgepikt, zijn er dan voldoende
financiën om maatwerk te leveren. Antwoord: deskundigheid wordt bevorderd door o.a.
bijeenkomsten. Voor maatwerk zijn er voldoende financiële middelen.
Waarschuwing van de Haan: de middelen zijn verspreid, zet er een waakhond op, anders ben je je
geld kwijt.
13.- stand van zaken “markten” per gebied en overige zaken: mw Mary Gorren
- de voorzitter legt de bedoeling uit van de eindejaarsbijeenkomst van 1 december en verzoekt
iedereen zich bij de secretaris aan te melden voor 25 november. Complimenten voor Mary dat zij
ook dit onderwerp weer heeft kunnen regelen op korte termijn!
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mw Gorren over het onderwerp “markten begin volgend jaar”:
- verwijst naar de bijeenkomst van vorig jaar 4 november 2014 in Bloemkamp, deze markten zijn
een vervolg daarop.
Tijdens deze bijeenkomsten worden contacten gelegd tussen de lokale raden en GT-medewerkers
en allerlei initiatieven, organisaties en verenigingen in het gebied. Vergelijk het met het “breed
overleg” dat in delen van gemeente in het recent verleden heeft plaatsgevonden. Doelstelling van
deze markten is: elkaar leren kennen, van elkaar bestaan en kennis/kunde op de hoogte zijn
- himmelsjek: haar collega wil heel graag de ervaringen van de himmelsjek weten, in de loop van
november middels een gesprek of mail
14.- wat verder ter tafel komt / rondvraag en sluiting
 graag voor de volgende keer een microfoon, mw Gorren zal hier achter aan gaan
 De Haan: hij is gisterenavond bij een voorlichtingsbijeenkomst over het GT geweest die
gegeven werd aan de cie. B & M., ter sprake kwam o.a.:
- hoge werkdruk, daardoor moeten er prioriteiten gesteld worden, in Bolsward geldt dat de
administratieve verwerking later komt.
- de herindicaties bij hh: het vinkjes zetten kan nooit tot maatwerk leiden, hr. De Haan heeft
hierop nog eens de nadruk gelegd
- er is regelmatig overleg tussen de wlz en wmo vanwege dubbelingen
- hr. De Haan heeft de aanwezigen gewezen op het bestaan van de lokale raden, en hen
geadviseerd om het adviesteam niet te vergeten: WMO-Platform SWF
 mw De Vries: in augustus is een door haar geschreven boek uitgekomen: het gaat over de
leefwereld van de mensen in de tweede wereldoorlog. Een folder wordt uitgedeeld.
 afsluiting 11.55 uur
-
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