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Idem/gem.SWF: MG
penningmeester
gem.SWF:MG<>vz<>JdG
IJsselmeerkust: WZ
P. Visser
voorzitter
Uilkje Attema
NdV (jeugd)
gem. SWF
idem: H Halbersma
Idem: J. Hof
Drylts: HdG
penningmeester
Drylts: GO
Koepel WMO
Drylts e.o.: GO
idem
IJsselmrk: SH, WZ, vz
Litt: SN
IJsselmeerkust AvdM
IJsselmeerkust: JdR
secretaris
voorzitter
gem. SWF: M. Faasse
Drylts e.o.: GO
gem. DFJ:L. de Haan
gem. SWF: MG
SP: H. de Wind

actie
inz. prof Van Yperen, monitoren
db
afspraak maken door secr. met prof. Van Yperen
db
nieuwsflits november
hogwol
nieuwsflits inz. Hannie van Leeuwen etc.
hogwol
verzoek om ervaringen te delen over himmelsjek
hogwol
eerste reactie verzoek
db
ontv. bev. van verz subsidie project Gaastmeer
uitnodiging eindjaarsbijeenkomst
hogwol
inz. GPK, nog steeds bij gemeente onder handen
db
ervaring met himmelsjek
db + Mary
2e overleg. voorbereiding markt Bolsward
werkgroep
corresp over concept brief inz. cluster agenda’s
db
ervaringen met himmelsjek
db + Mary
ervaring met himmelsjek
db + Mary
nieuwsflits 16 nov. 15
hogwol
concept versl 10 nov: doorontwikkeling GT
db/deelnemers
concept agenda 18 nov. wonen <> zorg / zorg <> wonen
db/werkgroep
Littenseradiel: ervaringen met himmelsjek
db + Mary
vervolg ervaringen met himmelsjek
db + Mary
Advies projectpl Reload 2 wel/niet innovatief project db/werkgroep
Zorgbelang, nieuwsbrief over keukentafelgespr: mantelz
hogwol
leidraad oco’s + verslag van 23 nov 2015
db
mededeling dat hij zijn functie in het ab neerlegt
db
vooraankondiging inspiratie middag 21 jan: Bolsward
db / Bolsward
uitnodiging college aan (groepjes)inwoners om mee te denken
over bezuinigingen; en wel over een aantal “thema’s”.
Waaronder zorg, welzijn en zo genoemde ‘voorliggende voorzieningen’.
idem: IJsselmeerkust, Sneek en Drylts e.o.
naar de raden
middag bij wmo café: Jaap Bressens, voor eindj.afsl.2016
db
GPK en parkeerplannen gemeente
db
informatie over pr materiaal
Rita
info ergotherapie
archief
artikel in Groot Sneek: stop met snijden in zorgbudget SWF db en website
uitnodiging CDA inz. zorg
archief
vragen over basispresentatie
op vz vergad.
bev. ontvangst schrijven 29 nov: meepraten wmo beleid
archief
PvA 6 januari aanvang 14.30 uur
EG
vooraankondiging inspiratiedagen
iedereen
vragen over eigen bijdrage
db
stuk in LC over beëindigen contract th.zorg ZWF met gem. db + website
voorstel inz. te houden zorgmarkt in Woudsend
db wkgr.comm
nieuwsbrief 50
hogwol
nota 4e kwartaal Drylts e.o.
db, Sietske
presentatie ouderenzorg Talma State
db, archief
over subsidie GGZ in Heerenveen, en over Waldrikhiem
db
inz. oproep actie te ondernemen op oph. contract Th.ZW.Fr db
vragen over eigen bijdrage
Rita
himmelsjek, Thuiszorg ZWF accepteert wel
db + Mary
jaaroverzicht klachten 2014
db
afspraak maken met ambtenaar over bijeenkomst bezuinigingen db
uitnodiging voor bezuinigingsdialoog
op 17 dec. spoeddebat over thuiszorg ZWF raadsvergad.
hogwol/site
himmelsjek De Fryske Marren / Sjirk Nieuwenhuis
hogwol
antwoord op vragen AvdM over eigen bijdrage
André
reactie mail van onze brief inz. HH20
db

151222
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160105
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160106
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160109
160111
160112
160112
160113
160113

Cl.raad WWB: AV
werkgr.PR: GO
gem. SWF: Janke Hof
werkgr. armoede: SH
Gem. SWF: Janke Hof
Gem. SWF: M. Faasse
Platform: F. Bijl
gem. SWF : MG
mantelzorg: AK
mantelzorg: AK
Gem. SWF
mantelzorg: AK

uitgaand
aan:
151106 Koepel

WMO

151106

werkgr.wonen: SJ

151106

ab platform

151109
151109
151111
151111
151111
151113

gem. SWF
gem.St.vG / Zorgbel
vz lok., db, werkgr.vz
gem. SWF: MG
ab
vz. +

initiatiefnota thuiszorg
offerte Netsupport
herinnering uitnodiging inspiratiemiddag Bolsward
ontv. Uitnodiging persgesprek over armoedebeleid
uitnodigingen inspiratie middagen Sneek en Koudum
herhaling uitnodiging voor bezuinigingsdialoog
afmelding wegens ziekte
voorstel facilitering
grenzen aan mantelzorg
verslag van 14 dec. mantelzorg bijeenkomst, kleine groep
uitnodigingen voor Sneek en IJsselmeerkust, inspiratie mid
aanvulling verslag van 14 dec

db
db/agenda
hogwol
db
hogwol
db
db
db
db/opgeslagen
db
door gem. verz
db

aanvraag uitkomsten van de raadpleging Zorg
naar gemeenten, 'het gesprek met uw gemeente'
voor uw gemeente of Wmo-regio.

Rita

samenvatting gesprek 051115 wethouders sociaal
domein-db wmoplatform inz wonen <> zorg
graag ervaringen met himmelsjek doorgeven

EG
Rita

verzoek subsidie project Gaastmeer
nieuwsbrief zorgbelang nov. + wlz
uitnodiging voor overleg
4 contactformulieren met afhandeling
mededeling concept AB verslag 5 nov. op website

EG
EG
EG
Rita
Rita

werkgroep
vastleggen datum 1 december voor vz overleg
Rita
151124 gem. SWF: T. Terpstra
advies inz. innovatiefonds Zienn
151124 vz/jeugd/mantelzorg
uitnodiging vz overleg 1 dec
151126 college
concept begroting 2016
151127 ab/secretarissen
info over pr materialen
151130 Coll. B & W
Praat mei oer de besparrings, ongevraagd advies
151130 werkgr. Wonen: S. Jansen uitn. voor vz overleg, uitleg over wonen
151127 weth. van Gent
inz. wlz/zvw, pilot etc.
151203 voorzitter
concept db en concept vz vergadering
151206 college + hogwol
brief inz. ontwikkelingen hh

db
EG
EG
Rita
EG/website
EG
EG
Rita
EG/Rita

