WMO-platform adviesraad voor de

Secretariaat:
Mej. G. Veenstraat 21, 8701 CT Bolsw ard
w moplatformswf@gemeenteswf.nl

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

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur, te houden
op maandag 1 februari 2016, om 09.30 uur in de raadszaal, gemeentehuis IJlst.
Wij zeggen maar weer:
 het betreft een openbare vergadering, dus als er mensen in de lokale raden zijn die er ook
eens bij willen zijn: welkom! (even melden bij Rita, ivm koekje&koffie).
 we sturen geen bijlagen mee. Wel verwijzen we naar de website www.wmoplatformswf.nl.
Het is een kortere agenda dan gebruikelijk geworden. Des temeer ruimte voor mededelingen/signalen
vanuit de lokale raden en de leden vertegenwoordigers/deskundigen.
We hebben ná de pauze veel ruimte voor úw inbreng in het te vernieuwen “werkplan 2014 e.v.” dat u
begin 2014 heeft vastgesteld. Wij hebben slechts “staccato” een voorzet gegeven.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur

concept agenda
1. opening en evt. mededelingen
2. vaststelling verslag 5 november 2015

website: tab > het platform/verslagen 2015

3. lijst ingekomen / verzonden stukken

website: tab >het platform/verslagen 2016

4. berichten uit lokale raden / werkgroepen / vertegenwoordigers-deskundigen /DB
DB: --uit de werkgroep “communicatie”; van de penningmeester; diverse externe contacten.
5. oco, klachtafhandeling in procedure
wordt nagezonden
Uw algemeen bestuur heeft d.d. 29 september 2015 (zie website) het college ongevraagd
geadviseerd inzake “onafhankelijke cliëntondersteuning/klachtafhandeling”.
Daarop werd nader overlegd met leden/deskundigen uit ons netwerk. In een vijftal bijeenkomsten
(laatstelijk gisteren 13.01’16) werd een bijdrage geleverd aan een concept-ambtelijk advies.
Dat advies zal ons dezer dagen bereiken en direct naar u worden dóórgezonden.
Met wethouder van Gent is (13.01) een te volgen procedure afgesproken:
 het concept-ambtelijk advies zal nog kunnen worden aangevuld door een gevraagd advies van
het wmo-platform
 discussie in het AB van 1 februari zal daaraan ten grondslag liggen.
Voorstel: toelichting op de gang van zaken door de werkgroep leden mw Marijke Baarda, Arjen
Kuiper en Gerlof Otter.
Ter vergadering formuleren van een oordeel op het concept-ambtelijk advies.
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6.

twee korte presentaties (2 x 5 min.) vanuit de gemeente:
o sociale kaart; demonstratie + toelichting op het gebruik + vragen naar de ervaringen. Er
wordt binnenkort een go/no go besluit genomen waarvoor dit relevante input is.
o stipejildregeling; korte toelichting op regeling zelf, hoe we het bekend maken, aanvragen
tot nu toe, er ligt een besluit om de regeling te verlengen in 2016 (er is nog gelden
beschikbaar), brainstorm hoe we ervoor kunnen zorgen dat er méér aanvragen komen.

ruime pauze
waarin we u uitnodigen onder elkaar te praten over
onderstaande “bouwstenen voor een werkplan 2016 e.v.”

7.bouwstenen voor een werkplan 2016 e.v.
Het onderwerp is ook aan de orde geweest in het “voorzittersoverleg (lokale raden, werkgroepen,
db)” dat op 1 december plaats vond. Het dagelijks bestuur heeft nadrukkelijk slechts “bouwstenen”
willen aandragen voor een werkplan 2016 e.v..
Hieronder staccato onderwerpen van aandacht.
Wij horen graag uw mening (“prioriteit/speerpunt/van ondergeschikt belang”).
a. uitbreiding DB met één lid (werkdruk en kwetsbaarheid van vier leden, maakt uitbreiding naar vijf
wenselijk)
b. uitbreiden AB met leden vertegenwoordigend: jeugdzorg, verslavingszorg
c. nadere uitwerking “relatie adviesorgaan<>college/raad”
website notitie: 10.09’15
d. dóórontwikkeling lokale raden / netwerken in het “gebied”. Een brede doelstelling die
verschillend kan en mag uitpakken in de verschillende gebieden. Subdoelstellingen:
o écht uitwerken van de 36 voorstellen (velen per gebied) mantelzorgondersteuning
website brief: 07.02’15
o mee in dat kader: relatie lokale raad, GT, Stipepunten
o relatie oco/klachtafhandeling: GT en lokale raden
o nadere vormgeving/uitwerking: signaleren wat goed gaat, beter kan, fout gaat
o dóórzetten van de intentie met de vier: inspiratiedagen
o ontwikkelen activiteiten binnen het eigen gebied door de lokale raden (“levendige”
organisatie van de vraagzijde)
o bijdragen aan sociale kaart per gebied
e. doen opheffen onduidelijkheid: “cluster-begroting, -plan & -overleg” <en> “gebied”
f. voortgang werkgroepen: -jeugd, -armoede, -wonen<>zorg
g. dóórontwikkelen: éigen communicatie-beleid/-activiteiten
h. instellen werkgroep HH 2.0
website brief: 06.12’15
i. (mede hieraan gekoppeld onderzoek naar stapeling kosten/eigen bijdrage
idem
j. Wlz en wet Zkv onderdeel laten zijn van het adviestraject van het wmo-platform SWF (pilot)
en al die zaken die u hierop kan aanvullen!

8.-
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rondvraag en sluiting

