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: ma. 1 februari 2016, 09.30 te IJlst
aanwezig:
voorzitter
secretaris
penningmeester
communicatie/pr
lokale raad Bolsward e.o.
lokale raad Sneek
lokale raad IJsselmeerkust
lokale raad Drylts doarpen rûnom
lokale raad Littenseradiel
cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid
cliëntenraad Antonius Zorggroep
cliëntenraad Patyna (Plantein)
jeugd
mantelzorg
ouderenbonden
cliëntenraad participatie werk&inkomen
gemeente SWF

EG Gaarlandt
mw R. Hogendoorn
mw S. Hofman-Rookmaker
W. de Haan
mw M. Baarda, mw G. Venema, mw M. Pieters
L. Slippens
mw W. Zeldenrust, A. van der Meulen
G. Otter, H. de Groot
S. Nieuwenhuis, mw A. Rameau
J. Dijkstra
mw T. van den Broek
H. van den Broek
mw N. de Vries
A. Kuiper
S. Jansen, A. Hagedorn
mw L. Westerink (voorheen Cl. raad WWB)
mw M. Gorren (contactambtenaar WMO)
J. Hibma (beleidsambtenaar)

Gasten: mw M. Post (lokale raad IJsselmeerkust).
Verhinderd: mw F. Bijl en D. Tearney.
1. opening en evt. mededelingen
De voorzitter heet Marijke Pieters welkom. Zij is de opvolgsters van Geeske Venema als
afgevaardigde van de lokale raad Bolsward. Ook wordt Lenie Westerink welkom geheten. Zij is
namens de ‘cliëntenraad participatie werk&inkomen (vroegere cliëntenraad WWB) aanwezig.
Als gast is mw M. Post van de lokale raad IJsselmeerkust aanwezig.
De voorzitter complimenteert mw Gorren voor het regelen van microfoons.
De voorzitter neemt afscheid van Geeske Venema, zij trekt zich na 21 jaar actief geweest te zijn
terug (vanaf 1994: het regionale WVG platform ZWF, naar WVG-Platform Bolsward, Wmoadviesraad Bolsward en afgevaardigde in eerst het regionale WMO-Platform ZWF en vervolgens
het WMO-Platform SWF. Huize Venema is voor veel overleg, voor ook wmo-overleg, een gastvrije
vergaderplaats geweest. Aan die tafel is veel besproken: de herindeling waarbij Bolsward ineens
naar Sneek moest om het gemeentebestuur te spreken en daarna nog de “ombouw” naar één
lokale raad Bolsward/Wûnseradiel. De secretaris kan het niet heugen dat Geeske ooit áfwezig was
voor een vergadering. Dat geeft alleen al de bijzondere betrokkenheid van Geeske aan: dank voor
alles wat je voor de wmo-zaak hebt gedaan. De voorzitter biedt namens het platform een
bloemstukje aan, geflankeerd met cadeau bonnen.
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2. vaststelling verslag 5 november 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. lijst ingekomen / verzonden stukken
De voorzitter deelt het jaarverslag 2015 uit.
Vers van de pers. Niet op het gebruikelijk A3 formaat. Een misverstand met de drukker. Nu in A4
formaat met een lettergrootte waarbij de leesbril weggelaten kan worden.
Het verslag is een product van het dagelijks bestuur, zal worden aangeboden aan het
gemeentebestuur en collega adviesraden. Opmerkingen over het verslag uit de lokale raden/leden
ab kunnen in de komende vergadering, 4 april, in het ab aan de orde komen.
De heer Jansen merkt op dat de ingekomen stukken lijst zeer uitgebreid is. Het db handelt dat
kennelijk allemaal af; respect daarvoor. Hij vraagt zich af: stelt het ab deze lijst nu vast? In dat
geval heeft het ab de verantwoordelijkheid van e.e.a. op zich genomen.
Mw Hofman merkt op dat het db de lijst nog sterk heeft íngekort. Niet voor niets is in de agenda
slechts verwezen naar de website.
De heer Slippens stelt een uitgebreide lijst op prijs. Hij krijgt daar veel informatie uit.
Mw Zeldenrust begint te wennen aan het “openen/gebruik/printen” van de website, maar vindt
het nog wel lastig.
De voorzitter meent dat de lijst ingekomen stukken gezien moet worden als een bundeling van
informatie aan de leden van het ab. Hij stelt voor dat het db de lijst als “ter kennisname” aanbiedt.
Dat geldt niet voor de lijst “verzonden stukken”. Behandeling van díé lijst betekent dat het ab
akkoord gaat met de inhoud van de verzonden brieven.
De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten is een dergelijke lijst
(digitaal) voor elke ab vergadering op te stellen.
Met de lijst verzonden stukken wordt akkoord gegaan.
4. berichten uit lokale raden / werkgroepen / vertegenwoordigers-deskundigen /DB
lokale raad IJsselmeerkust:
o hr van der Meulen doet verslag van de op 22 januari jl gehouden thuiszorgmarkt in Koudum.
Zowel professionele als niet professionele interesses aanwezig. Druk bezocht en daardoor
goed contact met de burgerij. Mw Zeldenrust wijst op de aanwezigheid van de banners,
daardoor werd van een onopvallende tafel een duidelijke en uitnodigende tafel gemaakt die
goed opviel. Met een inlegvel in de algemene folder, is duidelijk gemaakt wie/wat/waar in de
lokale raad IJsselmeerkust is
o de lokale raad heeft leden van het gebiedsteam uitgenodigd om de lokale raad IJsselmeerkust
te bezoeken
o mw Zeldenrust vertelt over inloophuis/activiteitencentrum Waldrikhiem. Zij trekt dit project
waar mensen met GGZ- problematiek of -verleden, maar ook andere mensen terecht kunnen.
Er zijn zorgen over dit beschermd wonen project in Workum. Belangrijkste vraag is: kan men
er blijven wonen? Er komen bewoners van andere doelgroepen in de huizen wonen. Hierdoor
is er veel onzekerheid.
Raadsleden van onze gemeente hebben Waldrikhiem jl. vrijdag bezocht, onder begeleiding
van mw M. Gorren en J. Hibma. De voorzitter van de lokale raad en die van het platform
alsmede de heer Jansen waren daarbij aanwezig. Wonen en zorg werd hier onder de
aandacht gebracht.
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Volgens de voorzitter een uitstekende bijeenkomst, waarbij dit project waar heel veel
vrijwilligerswerk in zit perfect naar voren kwam. Complimenten voor de organisatie en de
inleidingen.
Met het vertrek per heden, van Mind Up breken onzekere tijden aan. Overleg daarover is nog
in deze week gepland.
cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid:
o hr Dijkstra: het CIG is druk bezig. Waar het CIG in het begin vooral ín Sneek adviezen uitgaf, is
nu een programma gemaakt voor de hele gemeente: dorpshuizen, sportaccommodaties etc..
Op 26 april is er een bijeenkomst gepland met wethouder Durk Stoker en vertegenwoordigers
van (sport)verenigingen, winkels etc.
wmo-adviesraad Littenseradiel:
o hr Nieuwenhuizen:
Afgelopen woensdag heeft een gesprek plaatsgevonden met hun wethouder en de
beleidsambtenaar Damhuizen. In maart is een overleg gepland met dorpsbelangen,
verenigingen etc. ook het college van B & W zal aanwezig zijn. Dit overleg is vergelijkbaar met
de 4 inspiratiedagen die wij in onze gemeente houden.
Seniorenplatform SWF:
o hr Janssen (tevens voorzitter werkgroep wonen&zorg):
Er is tot op dit moment nog geen vergadering van de stuurgroep geweest, die afspraak was er
wel in het overleg van 30 november met de wethouder. Er wordt nu ambtelijk gewerkt aan
een concept woonvisie. Secretaris van de stuurgroep, Gaarlandt, heeft daar al commentaar op
gegeven.
Hij pleit voor beter contact met de beide wethouders en de ambtenaren. Er gaat veel geld om
in de woonvisie, maar kan nog niets concreet op tafel leggen. Hij verwacht dat er de komende
tijd wel wat schot in de zaak komt, maar wijst erop dat, om de kar te kunnen trekken, hij ook
de mogelijkheid moet hebben om dat te kunnen doen.
Het db heeft hierover op 15 november een goede afspraak met wethouders gemaakt, die zijn
op 30 november bevestigd, en sindsdien is er gewoon helemaal niks gebeurd.
Zowel de voorzitter als de hr. Jansen hadden graag de werkgroep bij elkaar gehad, maar er
valt niks te vertellen. Als er geen overleg komt met de wethouder; zullen we zelf moeten
overleggen of wij hiermee wel door willen gaan.
o hr. Hagedorn: in oktober 2015 heeft overleg plaats gevonden met de ambtenaar hr.
Halbesma. Het seniorenplatform is erg geschrokken van het beleid van onze gemeente, want
slechts in een aantal plaatsen is nieuwbouw gepland. Hij is nieuwsgiering naar het beleid, zou
er graag meer van weten, hoort veel negatieve berichten over het beleid van onze gemeente
o gewezen wordt op het project “langer-thuis-wonen” onderschreven door de lokale raad Drylst
en de doarpen rûnom en dat sinds 5 april gewoon niet behandeld is ambtelijk/bestuurlijk
o voorzitter stelt dat de heer Dikhoff vanuit de seniorenraad ook dergelijke geluiden heeft geuit
in de lokale raad Sneek. Het seniorenplatform en het wmo-platform kunnen/moeten samen
optrekken op dit stuit.
Patyna (was Plantein):
o hr van den Broek is nu afgevaardigde van Patyna. De cliëntenraad voert druk overleg met de
nieuwe raad van bestuur over de nieuwe structuur. Het concept is gereed om uit te werken.
o hr. van den Broek maakt zich zorgen over het gebrek aan overleg met de gemeente over
wonen<>zorg. De ontwikkelingen worden vooral overgelaten aan de zorginstellingen en
woningcorporaties. Er is geen coördinatie/gemeentelijke regie.
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o de voorzitter wijst op het schrijven van 24 januari jl. met 3 vragen ingevolge de
schaalvergroting Patyna, dat het platform gezonden heeft aan het college van B&W, i.v.m. de
fusie.
cliëntenraad participatie werk & inkomen
o mw Westerink is hier voor het eerst. Zij heeft geen nieuws.
jeugdzorg:
o mw de Vries, portefeuillehouder “jeugd” in het ab en voorzitter van de werkgroep
“jeugdzorg”.
Vorig jaar heeft de werkgroep gesproken met onze gemeente, als speerpunt is
daaruit ‘preventie’ gekozen. Daardoor kan een zwaar opgetuigd behandelplan misschien
vervangen worden door een lichter. De conclusie was dat het een goed idee zou kunnen zijn als
daarvoor de lokale raden om medewerking wordt gevraagd. Zij zijn tenslotte de ogen en oren van
ons platform.
Besloten is om zich te richten op de scholen met interviews, te houden door leden van de lokale
raden. Op alle scholen zitten mensen van zorg, die worden aangeschreven: preventie, zorg. Het
plan is naar alle lokale raden verstuurd (niet naar de wmo-adviesraad Littenseradiel), alleen de
lokale raad IJsselmeerkust was niet enthousiast.
Hierop volgt een discussie:
o is het wel wenselijk om de toch al drukke medewerkers van de scholen hiermee lastig te
vallen?
o zitten zij wel op zo’n interview te wachten?
o en dan het niveau van degene die interviewt, kunnen leden van de lokale raden dit wel aan?
o Is het juist om de individuele scholen, c.q. de IB-ers (interne begeleiders) daar aan te spreken
o Is het niet beter om de koepel-besturen eerst te informeren?
De voorzitter wijst erop:
o dat “jeugdzorg” eigenlijk helemaal is “belegd” bij de 24 gemeenten, i.c. uitgevoerd door
Leeuwarden
o daar is ook een plan voor opgesteld: allemaal onderdelen jeugdzorg zijn daarin beschreven
o maar onderaan elk onderdeel staat: preventiebeleid door de gemeente
o maar wij krijgen geen inzicht in dat beleid als we de wethouder daarnaar vragen.
De werkgroep wil met deze interviews geen wetenschappelijk werk afleveren, maar een
beschrijving van de stand van zaken: binnen dat belangrijke veld van signaleren/preventie…te
weten scholen.
Die rapportage zal iets opleveren. Dat wil de werkgroep via dit algemeen bestuur aan het
gemeenbestuur aanleveren om een verdere discussie op te baseren.
Uiteindelijk wordt besloten om hiermee door te gaan, er zijn uit de lokale raden al aanmeldingen
voor het houden van interviews. Het voorstel van de heren Jansen en Dijkstra om de
koepelbesturen van e.e.a. op de hoogte te stellen wordt overgenomen.
De voorzitter stelt voor om er naar te streven dat een (evt. eerste-) rapportage op 4 april in het ab
behandeld kan worden.
lokale raad Bolsward:
o mw Baarda, doet verslag van over bezigheden zoals het ontwerpen van een flyer, hun
werkgroepen en de mooie inspiratiemiddag op 21 januari jl. Zeker geslaagd.
lokale raad Sneek:
o hr Slippens deelt mee dat vorige week afscheid is genomen van 2 leden, en meteen weer
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2 nieuwe leden konden begroeten.
De wijken in Sneek zijn aangeschreven, één wijk heeft daarop gereageerd, de lokale raad gaat
daar een presentatie houden over het wmo
o van de overige wijken geen reactie ontvangen. Daarom worden deze actief benadert, om te
kijken of daar nog meer bekendheid voor de wmo raad mogelijk is
o lokale raad werkt mee aan voorstel van mw de Vries over het interviewen van de scholen, de
hele lokale staat er achter.
mantelzorg:
o hr Kuipers merkt het volgende op:
- een jaar geleden is door ons advies over mantelzorg-ondersteuning aangeboden aan de
gemeente. Het ging om een basisstructuur en daar is het bij gebleven. Waar is het bedrag aan
mantelzorgondersteuning van € 480.000 aan besteed? Hoe komen we daar achter? In 2016 is
het bedrag € 718.000, waar gaat de gemeente dat aan besteden?
- de werkgroep heeft een plan ingeleverd bij db voor mantelzorg, wat gaat daar mee
gebeuren?
- de werkgroep is bezig met een sociale kaart voor mantelzorgers, voor op de website.
- nieuwjaarsbijeenkomst in Heerenveen georganiseerd door Zorgbelang: thema was
mantelzorg, viel tegen. De belangenorganisaties van mantelzorgers in Friesland waren niet
uitgenodigd. Wel een landelijk organisatie voor jonge mantelzorgers. Heel oppervlakkig,
weinig inhoud.
- voorzitter: het mantelzorgcompliment komt op 10 februari op de agenda van de werkgroep
terug. Over de bedragen van € 480.000 en € 718.000 zal het db een brief schrijven aan de
gemeente.
Drylts en doarpen rônum:
o hr Otter:
- de lokale raad is op excursie geweest naar Heeg geweest, goede uitleg van manager Talma
- volgend onderwerp is overleg met het Stipepunt
- ook zij hebben een geslaagde inspiratiemiddag achter de rug: geslaagd en druk bezocht
- mw Hofman: heeft de lokale raad bijeenkomst jl. bijgewoond: actief en goede discussie!
- in Woudsend zal in april een informatiemiddag over zorg en wmo worden georganiseerd
samen met het PCOB, hier zullen ook hulpmiddelen worden getoond.
financiën:
o mw Hofman deelt mee dat we dit jaar financieel goed zijn uitgekomen. Vanwege een
openstaande nota wordt de gemeente gevraagd het voorschot spoedig over te maken
cliëntenraad Antonius Zorggroep:
o mw Van den Broek: Door de lokale raad IJsselmeerkust is al gesproken over de geslaagde
thuiszorgmarkt in Koudum.
werkgroep communicatie & pr:
o hr de Haan:
- de website wordt uitgebreid met een zoekfunktie. Daarnaast krijgen de lokale raden een
eigen pagina, op een afgesloten gedeelte. Te bereiken via een eigen inlogcode. Wachten nog
op de beschikbare financiële middelen, daar 50% aanbetaald moet worden.
- wijst op de concept drieluik folders. Eventuele vragen kunnen bij de secretaris neergelegd
worden aangezien zij is ook lid van de werkgroep. Dit geldt ook voor nieuwe ideeën
- de werkgroep wil graag een nieuwsbrief in het leven roepen. Daarvoor is een vrijwilliger
nodig met ervaring in de journalistiek. De vergoeding is de gebruikelijke: € 20 per vergadering
en € 0,28 km.
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- hr Dijkstra zou de adviezen op de website graag hergegroepeerd hebben op, niet op volgorde
van datum, maar onderwerp. Antwoord: als de “zoekfunctie” is geïnstalleerd zou je alles direct
moeten kunnen vinden.

o

voorzitter:
o samen met hr Kuiper neemt hij deel aan de bezuinigingsdialoog. Veel werk, 3 werkgroepen
per avond, 7 weken achtereen
Zal in april hierover rapporteren.
o samen met hr De Haan in overleg met Zorgbelang, wethouder Stella van Gent,
beleidsambtenaar Ton Terpstra over wlz als onderdeel van onze adviesopdracht
o als enige in Friesland (NL?),
o de wethouder is daar positief over en
o het wordt wenselijk geacht om samen te werken met DFM
afgesproken is dat die samenwerking is gestoeld op: --werkgebied Patyna en –150.00 inwoners is
25% van Fryslân (beter verdedigbaar voor DFM). Deze samenwerking is niet bedoeld voor het
verder in-eenschuiven van beleid DFM SWF.

5. oco, klachtafhandeling in procedure
o voorzitter leidt discussie hierover in:
--op 23 september is ons voorstel in de vorm van een boekje oco aan de gemeente
aangeboden, via de cie. De werkgroep heeft er hard aan gewerkt.
--het pilot voorstel heeft bij db tot een aantal opmerkingen geleid:
o pilot beschrijving en profiel kunnen we ons in vinden
o het aanbiedstuk straalt uit: “platform moet zo nodig”. Wij zeggen: wettelijke verplicht!
o volgens het pilot voorstel zijn de raden tegen het kcc, klopt niet. Dit zijn de inwoners
die klagen, wij zullen dit melden
o het db wil vertegenwoordigd zijn in de groep selectie/evaluatie
o de voorzitter concludeert dat de cliëntenraad participatie werk&inkomen volledig meedraait.
Het platform wmo wil graag weten wat zij hiervan vinden. WWB heeft niet meegedraaid in de
werkgroep. DB wil graag weten wat wwb adviseert, alvorens zélf een advies uit te brengen.
werkgroep oco:
o mw Baarda wijst op de noodzaak die de gt’s en de gemeente niet willen zien. Het is wettelijk
verplicht. We zullen in de pilot nog moeten zien hoe druk het wordt.
o hr Kuiper, hij vindt dat hij daar zat met ‘dwarse ruggespraak’, is procedureel niet juist. Hij
kreeg regelmatig te horen dat hij zijn eigen mening verkondigde en niet die van het wmo
platform. Volgende keer beter voorbereiden.
o tevens wijst hr Kuiper erop dat een oco er alleen voor staat, terwijl de medewerkers van de
gt’s kunnen terugvallen op hun collega’s
o verder moet er een alternatief komen als een cliënt de oco afwijst. Eén persoon is te weinig.
o hr Otter: er ligt nu een pilot om te onderzoeken hoe noodzakelijk nou zo’ n onafhankelijk
instituut is. Dat gaan we in dat ene jaar onderzoeken. Onder de aandacht van de inwoners
brengen, het is snel voorbij, opletten anders weten de inwoners niet eens dat er een oco
bestaat. Er is een openbare inschrijving, waarop inmiddels 2 organisaties al hebben
ingeschreven. De werkgroep doet selectie.
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6. twee korte presentaties (2 x 5 min.) vanuit de gemeente
o sociale kaart Friesland: hr Hibma: Huidige sociale kaart is uitbesteed aan Mee Nederland en
we zijn er niet tevreden over. Per maand 467 hits, 355 gebruikers. Wij willen hiermee stoppen.
Daarom nodigen wij een delegatie van het platform uit om te zien hoe we verder gaan.
o hr Otter nodigt hr. Hibma uit om overleg bij te wonen over wegwijzer mantelzorg. Kan
interessant zijn. Mw Gorren verwacht dat het product anders is.
o mw Baarda wijst erop dat de NHL ook bezig is met een sociale kaart: Mw Gorren is hier
bekend mee, het blijkt om een stagiaire te gaan
o vroeg of laat komen die gegevens bij de gemeente terecht.
o stipejildregeling; mw Gorren: Is met een jaar verlengd tot het beschikbaar bedrag van
€ 100.000 uitgeput is. In 2015 waren er 13 aanvragen gehonoreerd ten bedrage van € 20.000.
Op dit moment 15 aanvragen. Er is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar, er moet nog
meer bekendheid aan gegeven worden. Noemt voorbeelden: koor van mensen met
verstandelijke beperking, ouderenzorg, sociale buurthuis, handwerkcafé opgestart. Hoe
kunnen we dat voortzetten, om de regeling structureel te maken, de bedoeling is om
projecten aan te jagen.
De voorzitter wijst op het in november ingeleverd projectplan Gaastmeer. Uitvoerig
gedocumenteerd, financieel onderbouwd en nog wel door het platform aanbevolen: toch
moeten vele bladzijden met allerlei vragen worden ingevuld. Wat is daar het belang van. Dat is
niet echt uitnodigend, hou het simpel.
Hr. Slippens is voorzitter van Seniorenweb, ook zij hebben inmiddels een aanvraag
ingediend.

ruime pauze

7.- bouwstenen voor een werkplan 2016 e.v.
a. uitbreiding DB met één lid (werkdruk en kwetsbaarheid van vier leden, maakt uitbreiding naar
vijf wenselijk) De vergadering is het hier mee eens, het is duidelijk dat het db erg veel werk
verzet.
b. uitbreiden AB met leden vertegenwoordigend: jeugdzorg, verslavingszorg
c. nadere uitwerking “relatie adviesorgaan<>college/raad” zie 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
zie 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
reeds afgehandeld, zie ad 4 van dit verslag
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g.
h.
i.
j.

dóórontwikkelen: éigen communicatie-beleid/-activiteiten
instellen werkgroep HH 2.0
website brief: 06.12’15
(mede hieraan gekoppeld onderzoek naar stapeling kosten/eigen bijdrage
idem
Wlz en wet Zkv onderdeel laten zijn van het adviestraject van het wmo-platform SWF (pilot)

Discussie over bovenstaande opmerkingen:
- nieuw db lid zoeken is accoord
- afmaken waar waar we mee bezig zijn
- niet te snel nieuwe items oppakken
- maak verschil tussen dorp en stad
- mantelzorg en oco van belang,
- speerpunt: laat oco zijn werk doen
- clusterbegroting heet tegenwoordig SWF-petear, wéér een nieuwe naam
- communicatie moet gecoördineerd worden en gericht op dóórontwikkeling van één term: gebieden
- werkgroep HH zou kunnen praten over echte innovatie
- gesprek met gemeentebestuur over nota: relatie/samenwerking
8.- rondvraag en sluiting
o cliëntenraad Antonius Zorggroep, mw Van den Broek: meldt zich aan voor de werkgroep HH
2.0.
o lokale raad IJsselmeerkust: hr Van der Meulen wil weten of er al een kandidaat is voor het db.
De voorzitter antwoord met: geen commentaar. Hr de Haan stelt dat het db openstaat voor
suggesties
o lokale raad IJsselmeerkust en het CIG: mw Zeldenrust resp. hr Dijkstra vinden dat het db snel
uitgebreid moet worden
o lokale raad Drylts en doarpen rûnom:
o uitnodiging voor 3 februari=evaluatie toekomst voor de GT’s (13.30 uur Waltakamer
Sneek) snel doormailen. De voorzitter en de secretaris zullen dit doen.
o secretaris: omdat dit het begin is van het nieuwe jaar en er diverse nieuwe leden zijn, nog
even de procedure bij het declareren:
- 1x per kwartaal indienen bij de penningmeester
- € 20 per vergadering, dit geldt ook voor vergaderingen die namens het WMO-Platform SWF
bijgewoond worden
- kilometerkosten vergoeding is € 0,28, als het even kan met elkaar meeliften
- ieder kwartaal € 6,25 voor algemene kosten in rekening brengen of één maal per jaar € 25
De vergadering sluit precies om 12.00 uur.
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