Kort verslag AB-vergadering WMO Adviesraad SWF
maandag 17 september 2018, 10.00 uur te Sneek
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1. Opening door Arend Schenkel
2. Ingekomen en mededelingen
Cliëntervaringsonderzoek 2017: Arjen kloppen de cijfers wel? Hoe representatief was de onderzochte
groep? Loek bekijkt het onderzoek met het licht op het onderzoek over 2018. Komt de volgende keer
op de agenda.
De verordening WMO hoeft niet aangepast te worden, het percentage voor het PGB verandert amper.
Wel worden de nadere regels aangepast.
3. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 28 mei
De werkgroep Armoede bestaat eigenlijk niet. Er is dus ook geen verslag.
De financiën van de adviesraad zijn met ruim 26.000,- voldoende voor 2018.
De ambtenaar die over wonen en zorg gaat is Sjoerd Brandsma.
Verslag verder akkoord.
4. VMO adviesraad verordening
Arend en Winkie gaan samen met Klaas en Joris een concept verordening maken. Dit wordt met het
AB besproken. Op 10 december ligt er dan een voorstel dat op 18 december kan worden besproken in
het college van B&W. Na inspraak kan het in de februari vergadering van de gemeenteraad worden
vastgesteld. De verordening gaat dan in met terug werkende kracht op 1 januari 2018.
5. Uit de werkgroepen
Algemeen: reacties op stukken voorzien van logo, ondertekening en datum.
Loek stuurt het logo. (Zie begin van dit verslag voor het logo)
Werkgroep Jeugd: We hebben nog geen reactie van de gemeente gehad op onze reactie op de
klachtenregeling jeugd.
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In juli heeft Provinciale Staten besloten de reiskostenregeling voor scholieren naar het
voortgezet onderwijs in heel Friesland “af te toppen”, waardoor een jaarabonnement voor bus
of trein maximaal €1000 kost in 2019. De regeling die sinds een jaar werd uitgevoerd binnen
onze gemeente SWF is hierin opgenomen. De aanvragen van ouders lopen nog wel via de
gemeente en Arriva. De gemeente moet ook jaarlijks cijfers aanleveren over het gebruik. In
2022 wordt de regeling geëvalueerd en mogelijk weer met vier jaar verlengd.
Wat even lastig was/is, is dat de betrokken ambtenaar Sanne Lok van baan veranderd is en dat
niet duidelijk is wie deze portefeuille gaat overnemen.
De regeling bij de provincie voor reiskosten van scholieren loopt goed. De ouders zijn
tevreden. Voorlopig sluiten we dit dossier.
De werkgroep mantelzorg: De notitie werk en mantelzorg komt aan de orde in het gesprek met de
wethouder en in een gesprek met de twee betrokken wethouders met leden van de werkgroep
mantelzorg.
De netwerken mantelzorg (4 stuks) bestaan nu uit organisaties die zich bezighouden met mantelzorg.
De Soco is voorstander van het uitbreiden van deze netwerken met clubs die zicht richten op ouderen.
Veel mantelzorg heeft een koppeling met ouderen. Daar staat tegenover dat er veel gebieden van
mantelzorg zijn die weinig met ouderen van doen hebben. Op de bijeenkomst van het netwerk Sneek
waren er 17 organisaties aanwezig en verliep het gesprek chaotisch. Arjen bespreekt dit nog een keer
met Mary Gorren.
De werkgroep wonen: Er is nog geen reactie op onze notitie over het onderzoek van Partour. De
werkgroep gaat in overleg met Sjoerd Brandsma. O.a. over de plannen van de regering.
WMO vervoer: Er komt een beleidsnotitie over het WMO vervoer. Er is een grote toename in het
gebruik van de WMO taxi. (Het leerlingenvervoer valt buiten.) Winkie, Arend en Gerlof gaan in
gesprek met de ambtenaren voer deze notitie.
Resultaatsturing: Een andere manier van indiceren. Er zijn problemen op het gebied van beschrijven
van de resultaten: doorstaan die wel de toetsing van de rechter? Een ander probleem is dat niet
duidelijk is wat er gebeurt wanneer aanbieder en cliënt een geschil hebben. Hoe is dan de positie van
de cliënt in deze nieuwe vorm van werken.
Wij weten niet of het wel handig is om in geval van huishoudelijk hulp over te gaan naar de resultaat
sturingsmethodiek.
De aanbieders zien het niet zitten om per 1 januari 2019 aan de slag te gaan met deze nieuwe manier
van werken.
Wij sturen een brief naar wethouder Wielinga met deze vragen en het voorstel om de ingangsdatum te
verplaatsen naar 1 januari 2020
Werkgroep communicatie: Loek doet dit nu alleen. Hij neemt contact op met Wietse de Haan. De
teksten voor de website en de folder zijn in de maak. Het logo is onderweg.
6. Privacy wetgeving
Carla Aden privacy officier van SWF heft ons bijgepraat rond de privacywetgeving, die per mei 2018
is ingegaan (AVG). We krijgen de presentatie nog toegestuurd.
Het sociaal domein heeft ook met privacy te maken, zo staan in de jeugdwet, WMO privacy regels die
gelden boven de standaard privacy regels.
Delen van informatie mag ols de betreffende persoon daar toestemming voor heeft gegeven.
Het Burgerservicenummer wordt nog veel gevraagd, terwijl dit eigenlijk niet mag.
Een probleem bij de gebiedsteams is de brede vraagverheldering: hiervoor moet de aanvrager expliciet
toestemming geven: je vraagt meer gegevens dan die nodig zijn voor de betreffende aanvraag.
Ook bij interdisciplinair overleg moet de persoon zelf toestemming geven.
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Het is lastig: stel je wilt alle 65 plussers in je dorp uitnodigen voor een gesprek voer de toekomstige
voorzieningen. Hoe schrijf je de brief, mag je wel vermelden dat je de 65 plussers uitnodigt?
Soms moet je dn maar een privacy risico nemen, omdat je het toch belangrijk vindt dat bepaalde
mensen worden benadert.
We kunnen contact opnemen met Carla Aden als we meer vragen hebben.
7. Opleidingen
Heb je nog een opleiding op het oog, geef die dan door aan Gerlof.
8. Rondvraag en slot
Sybren: Naar welke bijeenkomsten moet ik? We krijgen wel een aantal bijeenkomsten via de mail
door. .Antwoord: Denk om je tijdsbesteding, het hangt van je interesse af waar je naar toe gaat. Als er
te veel zaken blijven liggen, dan moeten we uitbreiding overwegen van DB en of AB. Komt terug in
de evaluatie in het AB van november
Arjen: Op 4 oktober is er een netwerkbijeenkomst van de provinciale WMO adviesraden.(Geen mail
gekregen. Check dit bij de website provider)
Klaas: Het CIG heeft op 3 oktober een belevingswandeling in Bolsward over de toegankelijkheid van
panden en de stoepen. Bij succes wordt dit volgend jaar herhaald in andere plaatsen.
Volgende AB op 15 oktober 10.00 uur te Sneek
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