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Geacht college,
Heden heeft een gesprek plaatsgevonden van ons bestuur en bovengenoemde medewerkers van de
gemeente SWF. Dit naar aanleiding van het door ons, d.d. 2 februari jl., uitgebracht gevraagd advies
“oco”. Het gesprek is door alle deelnemers afgerond met de conclusie:
-verhelderend,
-goed om via deze nadere toelichting het met elkaar eens te kunnen worden,
-zet deze conclusie maar op papier als bijlage bij de brief van 2 februari jl. aan de hand van de
besproken punten.
 adviestermijn van 4 dagen
Met dit gesprek van hedenochtend heeft het wmo-platform ook de volle adviestijd gekregen. Punt
ware als “van de baan” te beschouwen.
 “veronderstelde behoefte bij de inwoners aan een oco”
Nadere uitleg heeft opgeleverd dat met het woord “verondersteld” niet bedoeld wordt, wat ons
bestuur, het algemeen bestuur en de leden van de werkgroep daarin wél lazen.
Dat geconstateerd hebbende, is de strekking van onze reactie op dit punt niet meer aan de orde.
 p.1: eerste twee dots
In het gesprek hebben wij duidelijk kunnen maken dat het hier voor ons niet om een halszaak gaat.

 adviesraad heeft bezwaar tegen KCC
Wij hebben nog eens duidelijk gesteld, dat het niet zo maar een mening van --een voorzitter, --een
db, of--een ab is wat we in adviezen debiteren: neen het zijn de signalen die wij opvangen uit de
haarvaten van uw gemeente (van “Arum tot Starum”) en wij via dat netwerk van plm. 70 vrijwilligers,
vertalen in een (advies)brief.
Wij menen dat deze vertaling van signalen en klachten meer respect in een advies aan uw college
verdient.
 selectie- & begeleidingscie
Wij hebben, met o.i. overtuigende argumenten, duidelijk gemaakt dat het besluit van ons ab om te
adviseren: wmo SWF=3; wmo Littenseradiel=1, wwb=1; stáát.
Wij zullen een nadere reactie van de besluitvorming van uw college laten afhangen.
 aanbesteding
De conclusie is: hou het simpel, goedkoop en snel.
Wij zullen het op prijs stellen indien in het collegebesluit de kosten, tijd en planning van de te volgen
procedure duidelijk wordt.


p.2 derde dot: vervalt

 risico
Nadere uitleg heeft opgeleverd dat in deze paragraaf van het concept advies niet bedoeld wordt, wat
ons bestuur, het algemeen bestuur en de leden van de werkgroep daarin wél lazen.
Dat geconstateerd hebbende, is de strekking van onze reactie op dit punt niet meer aan de orde.
 p.2 laatste dot: wwb
Wij zien geen aanleiding iets te wijzigen aan de feitelijke constateringen in dít deel van de
adviesbrief.
Over de twee algemene punten (1.-aandacht voor een in gezamenlijkheid op te stellen
communicatietraject & 2.-“de oco óók dienstbaar aan het streven: dóórontwikkelen netwerk per
gebied) bestaat geen verschil van mening.
Wij hopen met deze bijlage bij de gevraagd adviesbrief van 2 februari een blijmoedige en positieve
bijdrage te leveren aan een spoedige-, enthousiaste-, -door alle betrokkenen gedragen- en voor de
inwoners van SWF nuttige faciliteit in het sociaal domein.

het dagelijks bestuur van het wmo-platform Súdwest-Fryslân ,
mw R.Hogendoorn, secretaris.- EG Gaarlandt, voorzitter.-

*
gezien de korte discussie in de cie B&M van 10 februari (rondvraag) achten wij het juist deze bij óók aan de leden van díe
commissie te zenden.

