Kort verslag AB-vergadering WMO Adviesraad SWF
maandag 28 mei 2018, 10.00 uur te Sneek
Aanwezig

voorzitter Arend Schenkel
secretaris Gerlof Otter

db Loek Hogenhout
Arnold Hagedorn
Arjen Kuiper
Sybren Jansen

contact ambtenaar Klaas Bosman
Gast: (Cliëntenraad WWB) Lenie Westerink
Gast: (leden werkgroep wonen) Minne van Oosten, Corry Veenstra-Oomkes
Gast: (Lokale raad IJsselmeerkust)André van der Meulen
Afwezig
Nynke de Vries
Leo Slippens
Winkie Zeldenrust
1. Opening door Arend Schenkel
2. Ingekomen en mededelingen
Geen aanvullingen op de lijst van ingekomen post.
Er is nog steeds geen bankrekening. Klaas zal dit met spoed aankaarten met de afdeling financiën
3. Vaststellen verslag AB bijeenkomst 16 april
De cliëntenraad WWB heeft haar eigen werkgroep jeugd. .
De paragraaf over het VN verdrag is aangepast.
4. Uit de werkgroepen
Werkgroep Jeugd: Er is overleg geweest met de werkgroep jeugd van de cliëntenraad WWB . Dit was
waardevol. Ook de volgende overleggen van de werkgroep jeugd worden dan ook bijgewoond door de
werkgroep jeugd van de cliëntenraad WWB.
Het klachtenreglement voor de jeugd wordt in de volgende vergadering behandeld. Het advies wordt
dan zo spoedig mogelijk geschreven en doorgestuurd naar Gerlof, die het doorstuurt naar het college.
Er zijn problemen met de eerste periode van inzet van jeugdzorg: als blijkt dat die meer moet zijn dan
vooraf gepland? Het moet dan niet zo zijn dat de jongere niet geholpen wordt door juridische
problemen.
De werkgroep mantelzorg: Het probleem rond de adressen van mantelzorgers is niet eenvoudig. Deze
adressen zijn nodig bij de stipepunten. De adressen die opgegeven zijn bij de aanvraag en die
doorgestuurd mochten worden naar de stipepunten zijn opgepakt, de adressen bekend bij de
gebiedsteams worden opgepakt en ook via zorg aanbieders wordt gevraagd of ze adressen van
mantelzorgers hebben.
Automaatje is een project om vrijwillige chauffeurs met auto te koppelen aan inwoners die ergens naar
willen/moeten. Dit wil de gemeente uitproberen in Koudum ook in samenwerking met Stipepunt en
Patyna (de Kas)
Werkgroep armoede: is niet bij elkaar geweest.(Er is nog geen werkgroep)
De werkgroep wonen: In de eerste bijeenkomst zijn diverse nota’s besproken en is een eerste
inventarisatie gemaakt van de te stellen vragen. In het volgende overleg wordt een advies op de
woonvisie opgesteld.
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De Himmelsjek en Huishoudelijke hulp: We zijn iets te snel in de modus van meedenken gaan zitten.
Nu zijn de oude schoenen weggegooid en de nieuwe nog niet klaar. Het alternatief voor mantelzorgers
is nog niet gereed. Dit alternatief is een voucher systeem voor mantelzorgers. Dit wordt uitgewerkt
door twee leden van de werkgroep mantelzorg, de directeur van het Sociaal Collectief en
beleidsambtenaar Mary Gorren.
Er zijn vermoedelijk een paar honderd gebruikers van de Himmelsjek. Zij kunnen een
keukentafelgesprek aanvragen met de vraag of er meer hulp geboden kan worden. Uitgangspunt
daarbij is dat de nood van de aanvrager centraal staat en niet de standaard voor HH, zoals die kennelijk
in de Fryske Marren wordt gebruikt. Gerlof doet navraag bij de gemeente over de aantallen
Himmelsjek gebruikers en hoe de gebiedsteams omgaan met de keukentafel gesprekken van
Himmelsjek gebruikers. Zie ook de rondgestuurde mail over de rechtspraak rond dit thema. De
gemeente moet wel het resultaat definiëren. De werkzaamheden moeten beschreven worden er kan
niet worden volstaan met te melden dat er een schoonhuis moet zijn.. Wellicht op de agenda van het
gesprek met de wethouder.
Nog gesproken over standaard normen, die geven gemiddelden aan. Dit kan in veel gevallen juist zijn,
maar er moet ook sprake zijn van maatwerk in die gevallen waar dit duidelijk is. Dit speelt ook bij de
resultaatfinanciering, die nu wordt besproken in e inkooptafel.
5. Onderzoek Partoer
Hans Halbertsma van de gemeente vertelde dat hij niet meer de ambtenaar op dit dossier is. Hij was
wel betrokken bij de totstandkoming van het onderzoek van Partoer naar de verhuisbereidheid. En
daarover verteld hij het volgende:
Er zijn door Partoer een aantal interviews gehouden met inwoners en betrokken instanties, zoals de
wooncorporaties. Dit Partoer onderzoek is één van de vele onderzoeken die er zijn gehouden of die
zijn geraadpleegd voor de Woonvisie van Súdwest Fryslân. Er moeten volgens de één veel woningen
worden gebouwd en volgens de ander woningen afgebroken. Er is zorg voor woningen voor mensen
met een smalle beurs en er is zorg voor het probleem van de extramuralisering. Wat kan een wijk of
een dorp aan?
Hoe zorgen we (en de bewoner) ervoor dat ze kunnen blijven wonen waar ze wonen, ook al neemt
hun zorgbehoefte toe. Maar ook hoe reëel is het soms om niet te verhuizen naar een ruimte die beter
aansluit op de behoefte.
Zorg moet goed georganiseerd zijn ook in kleine kernen.
De discussie:
Verhuisbereidheid is lastig te meten. We zien wel een trend dat men naar de grotere kernen trekt. En
de gemeente denkt dat er wel steeds meer inzicht komt bij de bewoners over de problemen die leiden
tot aanpassingen in huis of die leiden tot een verhuizing.
De woonvoorraad is kwalitatief niet top voor de mensen met een smalle beurs. Daarom is vernieuwing
geboden.
Er is een woonovereenkomst van de gemeente met corporaties, huurdersverenigingen, etc. Deze
overeenkomst wordt door de corporaties ingevuld met prestatie afspraken: Voldoende huurwoningen
voor de kwetsbare burger met een acceptabele wachttijd. Woningen generatie bestendig bouwen: dit is
een onderdeel uit de prestatie overeenkomst. De werkgroep wonen nodigt Sjoerd Brandsma uit. Hij
is de persoon die voor de gemeente de prestatieovereenkomst invult.
Er is voldoende materiaal om beleid te voeren. Dit beleid beslaat twee terreinen: wonen en WMO.
Procedure Woonvisie: De woonvisie wordt behandeld door het college. Daarna komen ere overleggen
in diverse workshops. De conclusies daarvan komen weer in het college. Daarna kan de gemeenteraad
de woonvisie vaststellen.
We gaan deelnemen aan de workshops.
Er wordt ter ondersteuning nog een woonbehoefte onderzoek gestart. Maar misschien kan er worden
gekeken naar de wachttijden van wooncomplexen. Een lange wachttijd betekent dat een complex
kennelijk een goede woonomgeving is. Een lage wachttijd kan betekenen dat het complex niet meer
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voldoet. Bij de corporaties zijn deze gegevens snel op te vragen. Dit kan worden gebuikt als basis voor
vernieuwing van complexen.
6. Rondvraag en slot
Het is nuttig om het provinciaal overleg van adviesraden sociaal domein te bezoeken (4 oktober van 9
tot 12 uur. We krijgen nog bericht over de aanmelding en locatie.
De themabijeenkomst “Hoe regel je participatie” op 11 september wordt bezocht door Loek, Hij vraagt
Nynke.
Declaraties kunnen voor 1 juli worden ingeleverd bij Arend. Dit geldt ook voor leden van de
werkgroepen.
Naar aanleiding van de vraag van Arjen: De declaraties van de werkgroep leden kunnen ook bij Arend
worden ingediend. Gerlof stuurt een declaratieformulier toe aan de voorzitters van de werkgroepen.
Er wordt per gebiedsteam een bijeenkomst gehouden over de zichtbaarheid van de gebiedsteams:
Arjen en Arnold zijn al naar een bijeenkomst gewest en Gerlof gaat nog. In deze bijeenkomsten
worden voorstellen gedaan om de gebiedsteams beter zichtbaar te maken voor de inwoners. Denk aan
sociale teams met daarin gebiedsteams, GGZ, woningcorporatie, politie, sportcoaches, dorpen
coördinatoren en contacten tussen gebiedsteams en adviesraden.
De nationale ombudsman heeft een probleem aangekaart over wel een indicatie voor en zorginstelling
maar op de wachtlijst staan. Wie betaald dan de zorg? De zorgvrager, de gemeente of de WLZ?
Volgens de regelgeving moet dit de WLZ zijn.
De cliëntenraad WWB heeft als speerpunt jongeren en ouderen (al vanaf 45 jaar ben je oudere) en er is
een folder uitgedeeld van het UGS. De Cliëntenraad WWB is ook bezit met AV friso de ziektekosten
verzekering die je kan afsluiten als je in een uitkeringssituatie zit. Deze verzekering staat ter discussie.
Gerlof gaat met behulp van de werkgroep voorzitters een lijst opstellen van de leden van de
werkgroepen.
Klaas gaf aan dat de gemeente een functionaris heeft die de privacy in de gaten houdt. Na de vale
mails over dit onderwerp leek het ons handig om de functionaris uit te nodigen voor een AB overleg.
Het nieuwe college is bezig met het uitwerken van het programma op hoofdlijnen. Ze doen dit door
gesprekken met burgers (conform de bezuinigingsdialoog) en door het doorrekenen van het
programma op hoofdlijnen.
Het WMO taxi vervoer is onderwerp van een viertal ambtenaren voor een studie. Daarover is met
Gerlof een gesprek gevoerd. In dit gesprek kwam het automaatje project ook naar voren. Het betreft
een onderzoek naar nieuw beleid op het MO taxivervoer. Het huidige taxivervoer kost de gemeente
veel geld, vandaar dat er gezocht wordt alternatieven.
Arend bedankt iedereen voor de inhoudelijke punten.
Volgende AB op 17 september 10.00 uur te Sneek
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