Van: EG Gaarlandt [mailto:gaarlandt@planet.nl]
Verzonden: zaterdag 19 maart 2016 17:12
Aan: 'secr.akkerman@sudwestfryslan.nl' <secr.akkerman@sudwestfryslan.nl>
CC: 'secr.vangent@sudwestfryslan.nl' <secr.vangent@sudwestfryslan.nl>; 'Klaas Bosman' <k.bosman@sudwestfryslan.nl>; 'Nynke de Vries'
<devriesns@gmail.com>; 'Rita Hogendoorn' <wmoplatformswf@sudwestfryslan.nl>; 'Sietske Hofman-Rookmaker'
<j.s.c.hofman.rookmaker@gmail.com>; 'Wietse de Haan' <haanwde@home.nl>; 'gaarlandt@planet.nl' <gaarlandt@planet.nl>
Onderwerp: reactie op 016.000623
WMO-PLATFORM, adviesraad voor de

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 wethouder,
Voor de zoveelste keer heeft onze secretaris op eigen initiatief stukken, te weten “actieve informatie” van de gemeentelijke website
gehaald.
Al lang geleden is in het regulier overleg van de wethouder met het dagelijks bestuur van het wmo-platformSWF, úw adviesorgaan “wmo &
jeugd”, afgesproken dat, waar mogelijk, gestreefd wordt naar directe verzending van actieve info naar de betrokken adviesraad. Hoe dat te
regelen is een zaak van “het stadhuis”. Opgemerkt is destijds dat de contactambtenaar hierin een rol zou kunnen hebben.
In deze mail wijzen wij op de actieve info IKA (integrale kind aanpak).
Het dagelijks bestuur heeft het betreffende stuk 016.000623 voorgelegd aan leden van onze werkgroep “jeugd”.
Daarop is gereageerd:

IKA is als dóórontwikkeling een goede zaak

de doelen /ambitie zijn helder maar nog niet geconcretiseerd

door het benoemen van rollen en verantwoordelijkheden bij deskundigen uit het veld
o
lijkt het draagvlak voor (uitvoering van) beleid goed, en
o
de kans van slagen groot

de pilots zullen e.e.a. nader boven tafel moeten.
Twee vragen/opmerkingen:
1. voorliggend veld/leren denken.
De (voor)laatste zin van de info luidt
“In het kader van de transformatie in het sociaal domein is het belangrijk de verbinding tussen de 6 gebiedsteams en het voorliggend
veld te versterken en in dit geval vooral de scholen (primair onderwijs) en kinderopvang (incl. peuterwerk). Het gaat om het leren
denken.......4D etc..”
Waar sprake is van het voorliggend veld én “leren denken’...,..; komt het ons voor dat betrokkenheid bij deze dóórontwikkeling van
(leden van) onze werkgroep jeugd, niet zou misstaan. Het is immers ook van belang dat vanuit uw adviesorgaan wordt meegedacht
en mee-geleerd. Meedenken vergroot óók het draagvlak
2. ontwikkelagenda sociaal domein
Op meerdere plaatsen in de info wordt gerept over de SWF-ontwikkelagenda sociaal domein die “vorm heeft gekregen” (p.1 regel 9)
Graag werden wij nader geïnformeerd over deze agenda.
Conclusies:

wij menen dat de routing “actieve info” nog eens goed onder loupe zou moeten kunnen worden genomen





wij menen dat déze actieve info in ieder geval ook aan de bij u bekende werkgroep “jeugd” van het wmo-platform had moeten
worden voorgelegd
wij menen dat het een overweging waard is (leden van) de werkgroep te betrekken bij/te informeren over de ontwikkelingen (bijv.
genoemd overleg najaar; p.2 “vervolg” regel 1)
inzake de SWF-ontwikkelagenda sociaal domein, vragen wij u ons te informeren
zó gelezen als in deze info gesteld, komt het ons voor dat die agenda er één zou moeten kunnen zijn van meedenken vooraf, in ieder
geval van een gevraagd advies+ de nodige informatie om dat advies uit te kunnen brengen in de daartoe bij verordening gestelde
termijn.
Dit is de reden dat wij deze mail (die gezien kan worden als een ongevraagd advies; in afwachting van het besluit van ons AB d.d. 4
april as. om ja/nee nog adviezen uit te brengen) tevens zonden aan wethouder, mevrouw S.C. van Gent.
Gehoord de voorzitter van de werkgroep jeugd,
Met vriendelijke groet,
namens het DB wmo-platform SWF
EG Gaarlandt, voorzitter

