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Geachte mevrouw,

Naar wij hebben gelezen op de gemeentesite komt uw Rekenkamer op 17 mei bijeen.
Tevens lazen wij:
 “Doordat in 2015 het kernenbeleid zo uitgebreid is onderzocht, is het onderzoek naar de WMO
niet meer aan bod gekomen. Dat staat nu voor 2016 op het programma.”
 Bovenaan op de groslijst 2016: “In Fries verband: 3-decentralisaties” en
“Onzeker is of er daadwerkelijk één gezamenlijk onderzoek komt. Vooralsnog wordt deze
mogelijkheid wel serieus onderzocht.”.
Dat het sociaal domein uw interesse heeft is ons bekend geworden aan de hand een tweetal
rapporten. Ons was het niet anders gegeven dan onze mening daarover te uiten in de drie minuten
“inspraak burger” van een raadscommissie. Die mening kwam erop neer, dat
--de invalshoek "klant, afhankelijke-inwoner" in de figuur van ons platform, de georganiseerde
vraagzijde derhalve, geheel niet aan de orde kwam
-- wij uw rapportages doorwrocht achten waar het gaat om het "financieel inzicht".
Wij richten ons nu direct tot u met een onderzoeksvraag (waartoe u op de site ook uitnodigt) in
relatie tot het gestelde in de eerste alinea.
In een bijeenkomst van portefeuillehouders, db en voorzitters van onze lokale raden, d.d. 1
december 2015 is een voorlopig werkplan 2016-2018 vastgesteld.
Naast de onderwerpen: --toekomst HH1HH2, --uitwerken onze visie op het gemeentelijk beleid
wonen<>zorg, --dóórontwikkeling gebiedsgericht werken met inzet van de georganiseerde
vraagzijde, --vraagtekens inhoudelijke meerwaarde samenwerking met DFM + totstandkoming beleid
op niveau VFG/de Fryske gemeenten en –nieuwe monitorinstrumenten; staat –ongewenste effecten
van kostenstapeling op de lijst van het werkplan. Dat plan wordt nu in werkgroepen en op punten in
overleg met het gemeentebestuur/ambtelijk apparaat voorlopig uitgewerkt opdat e.e.a. ter
vaststelling aan het ab van het platform kan worden voorgelegd.

Dezer dagen bereikt ons de vraag uit de lokale raden om onderzoek te doen naar de onder-uitputting
van het budget 2015 voor de (wmo/jeugd)zorg in dat jaar. Recente berichtgeving over een landelijk
cijfer van € 310.000.000,00 zal daar niet vreemd aan zijn.
De wijze waarop met reserveringen wordt omgegaan: “terugvloeien in algemene middelen” (zoals
het geval blijkt te zijn met het beschikbaar- maar niet íngezet budget mantelzorgondersteuning 2015
á € 500.000,00) roepen ook vragen op.
Wij verzoeken u aan te geven of u over deze aanduiding van een mogelijke onderzoeksopzet, met
ons in gesprek wilt gaan.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur wmo-platform voor de gemeente Súdwest-Fryslân ,
mw R.Hogendoorn, secretaris.EG Gaarlandt, voorzitter.-

