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 4 april 2016, om 09.30 uur in de raadszaal, gemeentehuis IJlst.
Zoals bekend:
 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.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur

concept agenda
1. opening en evt. mededelingen
Bijzondere mededeling: begroeting Klaas Bosman is aanwezig. Onze contactambtenaar.
Tevens: afscheid van Mary...althans in de functie van contactambtenaar.
2. vaststelling verslag 1 februari 2016
website: tab > het platform/verslagen 2016
Opgemerkt wordt dat:
--de afgelopen twee maanden zéér veel tijd van het dagelijks bestuur is gaan zitten in allerlei
ontwikkelingen, bijeenkomsten, heen-en-weer schrijverij
--op punten wordt daar bij agendapunt 5.- verslag van gedaan
--een gedegen uitwerking van een “werkplan 2016-2018” heeft het DB op willen schorten totdat
duidelijkheid over de “relatie gemeentebestuur<>adviesorgaan” is verschaft door het college (zie
agendapunt4.-)
--uw opdracht “werk aan uitbreiding DB” is uitgevoerd, maar niet succesvol.
3. lijst ingekomen / verzonden stukken

website: tab > het platform/verslagen 2016

4. opschorten advisering
In twee vergaderingen heeft het dagelijks bestuur gesproken over de groeiende onvrede over het
uitblijven van resultaten van gemaakte afspraken, geadviseerde acties en besproken punten. Vele
brieven zijn niet beantwoord, veel overleg wordt niet voorzien van een verslag en waar dat wel
het geval is blijkt e.e.a. na enige maanden niet te zijn opgepakt.
Het DB sprak daar en detail over en stelden een tekst op die de voorzitter heeft uitgesproken in
de commissievergadering van 16 maart
website: tab > nieuws
Op gemerkt moet worden dat in de dagen daarna op meerdere punten vanuit het stadhuis acties
zijn ondernomen.
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Hoewel álle punten die we hebben genoemd in de commissie door ons van even groot belang zijn;
willen we een paar in dit voorstel in het bijzonder noemen:
 mantelzorgondersteuning: onzes inziens (én naar de mening van het college) 40 goede en
concrete punten van actie, uitvoeren, doen en beleid ontwikkelen + nadere afspraken:
resultaat € 0,00 uitgegeven in 2015 van de beschikbare € 500.000,00
Hoe zal dat gaan in 2016?
 ontwikkelingenHH1 HH2: uitvoerige advisering brede werkgroep, afspraken d.d. 4 december
en 18 januari met de wethouder. Raadsbesluit inzake tripartite “inkoopbeleid”. Totaal negeren
van het platform bij een zich voordoend probleem met de Antoniusgroep
 wonen<>zorg / zorg<>wonen: hierover zal de heer S.Y. Jansen, door u uit uw midden
aangewezen als “trekker” op dit gebied; u nader inlichten bij het navolgende agendapunt.
Hier merken wij op:
o dat een notitie “wonen<>zorg/zorg<>wonen” op 9 juni 2014 is aangeboden aan het
college en daar eigenlijk niet voor 15 november 2015 op is gereageerd, echter
o afspraken gemaakt 15.11, 30.11 en 07.03
eigenlijk tot niets hebben geleid
website: tab > het platform/adviezen 2016
Deze voorbeelden illustreren een verslechterende relatie adviesorgaan<>gemeentebestuur.
In úw opdracht (AB april 2015) schreven wij daarover een notitie; die wij op 22 juni met de
wethouderS in het regulier overleg wilden bespreken.
Toen, én daarna is het gemeentebestuur daar niet aan toegekomen. Wij menen dat een reactie van
het college + bespreking daarover, voorwaardelijk is aan een verdere adviesrol van ons platform.
(Overigens: wij bespraken de notitie met de voorzitter van de commissie B&M en de raad-griffier in
juli 2015. Daar zijn afspraken uit voortgekomen en is o.a. de door ieder als succesvol en prettig
ervaren “ontmoeting commissieleden<> netwerk van het wmo-plaform SWF eind september, uit
voortgekomen)
Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met het voorstel als uitgesproken tijdens de commissievergadering
van 16 maart jl.:
Voorbeelden die we hier maar eens kwijt moesten, die we aan het algemeen bestuur zullen
voorleggen met het pre-advies dat wij onze adviesfunctie opschorten tot dat wij een antwoord
hebben gekregen op de sinds 22 juni bij het college bekende notitie relatie adviesorgaan<>college
en daarover ook met de wethouders hebben gesproken.
Wij zullen echter conform uw opdracht blijmoedig dóórgaan met het kritisch volgen van hetgeen
zich in de zorg afspeelt, wij zullen blijven bijwonen en bijdragen aan bijeenkomsten; u bent niet van
ons af...maar we moesten eerst maar eens een respectvol gesprek voeren op 9 maanden geleden
gestelde vragen.
5.- berichten uit de lokale raden, CIG, Littenseradiel, cliëntenraden, seniorenraad, leden
deskundigen: mw Nynke de Vries (jeugd), Sybren Jansen (wonen), Arjen Kuiper
(mantelzorgondersteuning).
6.- berichten uit het DB
 dóórontwikkeling gebiedsgericht werken / evaluatie inspiratiemiddagen
 ontwikkelingen rond sociale kaart, communicatie, pr
 sociaal domein Fryslân / o.a. bijeenkomst “beschermd wonen”
 bezuinigingsdialoog
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Wietse de Haan
Wietse en Gerlof Otter
mw Sietske Hofman
EG en Gerlof Otter






ontwikkelingen oco
Marijke Baarda Wietse
financiën
penningm. / secr.
website
secretaris
extra bijeenkomsten db: HH/thuiszorg en juridisch construct GT’s
allen
misschien noodzakelijk dat AB juni wordt verschoven tot eind van die maand!

PAUZE
7.- bijeenkomst 15 mei: monitoring
Op 18 maart werd ons bericht:
Geachte DB-leden.
Professor Tom van Yperen is bereid gevonden om op maandag 23 mei van 15.00 tot 16.00
uur hier in Sneek met enkele leden van het Wmo platform en met een vertegenwoordiging
van de gemeente te praten over het onderwerp monitoring. Graag hoor ik of dit tijdstip schikt
en wie vanuit het DB / Wmo platform bij dit gesprek aanwezig kan en wil zijn.
Met vriendelijke groet,
Klaas Bosman
Beleidsadviseur
Wij brengen in herinnering dat wij in onze reactie op het beleidsplan (september 2014) erop hebben
gewezen dat in dat pan sprake is van een veelheid van –rapportages, --monitorvoornemens, -evaluaties, --intervisie en –beleidsontwikkelingen. Wij misten in het beleidsplan een éénduidige
noemer onder welke als die activiteiten gebeuren en schreven “Daarzonder kan dit leiden tot een
veelheid van rapportages, berichten en conclusies die niet in lijn met elkaar zijn en niet bijdragen aan
een samenhangende controle op het (uit)gevoerd beleid en dus het gevaar in zich houden elk voor
zich “een eigen waarheid” te verkondigen die zonder samenhangende context juist géén waarde
vertegenwoordigen.”
Het gemeentebestuur heeft bij de inrichting van rapportages en monitors niets aan ons advies gelegen
laten liggen.
Meerdere besprekingen vonden plaats. Over Beraps (bestuursrapportages) en
monitors/cliëntervaringsonderzoeken.
Daarop namen wij contact met de heer van Yperen. Die was (06.10’15) bereid de gemeente te
adviseren. D.d. 15 november hebben de wethouders sociaal domein daarmee ingestemd. Een
bijeenkomst op 23 mei is nu gepland. Het DB zal deelnemen aan dit gesprek. Maar gezien de korte
duur (één uur); lijkt het ons nuttig een voorbereidend gesprek van onze kant te organiseren +
schriftelijke rapportage / agendavoorstel.
Wie wil hieraan meedoen?
8.- eventueel aanvullende punten
Nog volgende week komt het DB bijeen in een tweetal extra vergaderingen het kan zijn dat u daarover
nader wordt geïnformeerd.
9.- rondvraag en sluiting
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