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concept evaluatie uitvoeringsplan re-integratie
monitoren en woon<>zorg
correspondentie over Talmastate
jaarverslag 2015
tekst inspreken cie 10 februari
bezuinigingsdialoog, infostukken
verslag gesprek over klacht Sneek Sperkhem Tuindorp
correspondentie n.a.v. bijeenkomst 8 februari werkgroep mantelzorg
voortgang wonen
gegevens armoede
plan van aanpak wonen<>zorg
correspondentie over besluit het monitoren te laten rusten
meedenken seniorenbeurs, verzoek om afgevaardigde platform. Antwoord WdH: hij en vz
vragen over advies oco op website
verslag bijeenkomst themathee 16 febr. wijkverpleging
verslag bijeenkomst inkoop wijkverpleging 18 februari
1e ruwe versie woonvisie Gemeente SWF
bedankbrief wethouders Van Gent & Akkerman voor de samenwerking bij de
inspiratiemiddagen
Gem.SWF:KB
reactie cliëntenraad WWB op oco
Drylts e.o.: HdG
vraag over woonvisie en contact met werkgroep
vz
aan werkgroep wonen: SYJ, correspondentie over wonen
penningm&WdH
overstappen naar huisartsenpost en langere aanrijtijden
Gem.SWF:KB
presentatie juridische constructie GT’s
db
correspondentie over armoedebestrijding zoals Zaanstad
penn
ongevraagd advies door WWB inz. kwijtschelding
penn
correspondentie over kwijtschelding etc. Johan Swart
db
correspondentie over schrijven ‘doorontwikkeling GT’s’
gem.SWF
juridische constructie. GT’s. presentatie
Littenseradiel: SN
beroep inzake Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) gewonnen
PCOB Sneek
reactie ‘taxi bij nacht’
gem.SWF: KB
gevraagd advies inzake blijverslening (voor 1 april)
db/gem.SWF
corresp over gevraagd advies inzake blijverslening
gem.SWF: MG
begroting akkoord, aanvulling lokale raden
Drylts e.o.
verslagen van hun raad
Patyna: A. Haagsma inz. hr. Krul, toevoegen aan werkgroep wonen?
Seniorenpl: SYJ
verzoek om organogram
Drylts e.o.
Herman de Groot trekt zich terug wegens persoonlijke omstandigheden
Gem.SWF:KB
uitnodiging openbare info bijeenkomst 16 oktober
Timpaan:S.Ordelman uitnodiging donderdag 24 maart, 14.00 uur voor presentatie
Zorgbelang
notulen vz overleg, met bijlagen over sociaal domein
Koepel Wmo
ledenraadpleging
Gem.SWF
uitnodiging bezuinigingsdialoog
vz
nota ‘Geschikt wonen, gekanteld denken en doen op maat’
vz
tekst inspreken op cie B&M 16 maart
Gem.SWF:KB
inz. prof Van Yperen, bijeenkomst 23 mei
vz
verslag gesprek met directeur GGD, ivm nieuwe afgevaardigde in platform
CIG
uitnodiging bijwonen uitreiking toegankelijkheids-award 19 mei
Gem.SWF: HH
over wonen, antwoord onze reactie op actieve info
Gem.SWF:HH
verslag bijeenkomst stuurgroep wonen 7 maart + correspondentie
Gem.SWF:KB
verslag Zorgbelang<>Gem.SWF<>WMO platform 18 januari
vz
verordening jeugd wmo
penn
fundag voor jonge mantelzorgers, info

160323
160323
160324
160225

Littenseradiel uitnodiging voor gesprek met gemeenteraad, 13 juni
Litt: SN
geen uitnodiging ontvangen voor gesprek over gt’s vorige week 16 maart
vz en AK
verslag mantelzorgbijeenkomst 24.03
Litt/CIG
corresp over GPK: besluitenlijst gemeente punt 14 wordt aangehouden

uitgaand aan:
160201 coll B&W
schrijven inz. nachttaxi (uitgereikt aan ab en op website)
160201 coll B&W
aanbieden jaarverslag 2015
160207 coll & hogwol
gevraagd advies oco 160202
160212 coll B&W
bedankbrief Atrium 1 dec.
160213 Gem.SWF
corresp over wonen
160215 Nynke/Henk Verbunt samenvatting monitor-gedachte
160215 Gem.SWF:Coll/platform:
aanvulling op advies oco 160202
160223 Gem.SWF/cieB&M&platform reactie op concept woonvisie gemeente SWF
160226 Gem.SWF: weth SvG lot thuiszorg Antonius in handen van raad
160227 Gem.SWF: vz
overleg doorontwikkeling GT’s
160303 Gem.SWF
inz. bijeenkomst Antoniusgroep <> raadsleden
160303 Gem.SWF
lange termijn agenda: cliëntparticipatie, wat wordt hiermee bedoeld
160307 platform
vervolgcorrespondentie op nachttaxi
160310 dialoog M & T inz.
bezuiningsdialoog
160319 Gem.SWF:wethA
reactie op actieve info IKA
160319 Gem.SWF:wethA
reactie op actieve info uitstel woonvisie
160321 Gem.SWF:griffier
reactie op actieve info, verzoek door te mailen aan raadsleden
160321 Gem.SWF: KB
stand van zaken adviezen: opschorting
160324 werkgr. wonen/zorg 1e ruwe versie woonvisie; reactie op actieve info gem; geschikt wonen
visie op wonen

