Afsprakenlijstje overleg met Ton Terpstra over inkoop WMO en een paar andere zaken 11-11-2020
Aanwezig: Loek Hogenhout (vz a.i.), Gerlof Otter (secr.), Winkie Zeldenrust (werkgroep jeugd), , Arjen
Kuiper (werkgroep mantelzorg), Minne van Oosten (werkgroep wonen), Arnold Hagedorn (senioren
en werkgroep jeugd), Dave Tearney (werkgroep mensen met een beperking),
Afwezig: Wietse de Haan (werkgroep communicatie en werkgroep jeugd)
Presentatie Ton Terpstra
Zodra de presentatie binnen is stuur ik die door
De andere verslagen van de bijeenkomsten over de inkoop WMO staan op tendernet. Zodra ik de link
heb stuur ik die door
Overige besproken zaken
Op 25 november is er nog een bijeenkomst over de digitale sturing en de rol van de gebiedsteams.
(Arnold, Winkie, Arjen en Loek willen dit wel bijwonen)
Op 30 november hebben we als DB een overleg met wethouder Wielinga.
Op 10 december is er nog een afsluitende consultatie. Wie?
In de eerste week van januari 2021 komt de inkoopnotie uit en worden we gevraagd advies te geven
Het blijft lastig overleggen te organiseren voor de adviesraad maar ook voor de werkgroepen.
We verliezen greep op de gang van zaken.
Loek en Gerlof nemen actie.
De ambtelijke ondersteuning voor de werkgroep jeugd is door ziekte weggevallen. Dit maakt het nog
lastiger om zaken te volgen
Treinkosten
We vragen Winkie en Wietse om een brief te schrijven naar B&W over de coulanceregeling voor de
scholierenkorting treinkosten voor het schoolseizoen 2021/2022. We vragen hier nu al aandacht
voor, zodat het ruim voor de zomervakantie 2021 geregeld is.
We gaan akkoord met Wietse als DB lid tot aan de zomenvakantie 2021
Op de website staat Andries Ekhart nog vermeld. Dit is verwijderd.
Empatec
Er is gevraagd of onze raad een advies wil geven op het document “visie op de participatiewet in
West-Fryslân”. Dit betreft onder anderen de positie van Empatec. Dit is een terrein voor de WWB.
Maar het raakt ook de WMO voorzieningen. Daarom is het document aan de adviesraadsleden
toegestuurd met de vraag om een reactie. Loek en Gerlof maken er vervolgens een advies van.
De Voor Elkaar pas van Arriva

Deze pas voor mensen met een WMO-indicatie was een experiment van een jaar en wordt niet
doorgezet vanwege bezuinigingen. Er zijn in de gemeente 800 passen verstrekt, waarvan 200 zijn
gebruikt en enkele regelmatig. Arjen stuurt een reactie op naar Loek. Die maakt er dan een advies
van richting B&W. We willen dit initiatief een nieuwe kans geven.

