Jaarverslag WMO Platform SWF 2017
Het jaar 2017 kenmerkte zich door een bestuurswisseling en een daarmee samenhangende herijking
van de werkwijze en organisatiestructuur van het platform.
Onder het motto ‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’ zijn gedurende het jaar vele
onderwerpen op tafel geweest, processen en projecten gevolgd en zijn verschillende gevraagde en
ongevraagde adviezen aan het college van SWF uitgebracht.

1. Organisatie WMO Platform
In januari is een nieuw dagelijks bestuur geformeerd. Dit DB heeft van het Algemeen Bestuur bij
installatie de opdracht meegekregen de structuur en werkwijze van het WMO Platform te analyseren
en toekomstbestendig te maken.
Dit heeft geleid tot een bestuurlijke koerswijziging met de volgende kenmerken:
-

-

De basis van de werkwijze wordt gevormd door werkgroepen die zich bezighouden met
specifieke WMO-gerelateerde onderwerpen zoals Mantelzorg, Wonen, Jeugdzorg, Vervoer
en Mobiliteit. Een aantal werkgroepen heeft een structureel karakter, andere zijn van
tijdelijke aard.
De voorzitters van de werkgroepen vormen, samen met de drie DB-leden, het Algemeen
Bestuur.
Het DB en AB werken in de nieuwe constructie hecht samen.
De positie van de bestaande lokale raden (historische koppeling aan gemeentelijke structuur
voor de herindeling) wordt herbezien.
Evaluatie van de nieuwe structuur en organisatie vindt plaats in de loop van 2018.

Het structureel in verbinding zijn met de samenleving, direct of indirect, heeft voor het nieuw
gevormde AB de hoogste prioriteit. De realisatie hiervan is de eerste en meest belangrijke opdracht
voor elke werkgroep.

2. Woonvisie
De gemeente SWF heeft in 2017 een woonvisie ontwikkeld voor de lange termijn. Het WMO Platform
heeft de visie bestudeerd en de notitie op verschillende fundamentele punten van commentaar
voorzien. Dit commentaar is door de gemeente op hoofdlijnen overgenomen.
Het WMO Platform zal nauw betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de woonvisie.

3. Wegwijzer mantelzorg
De wegwijzer Mantelzorg is op 6 april 2017 in theater Sneek gelanceerd. Het betreft een
informatieve website voor alle mantelzorgers in SWF. De site is onderdeel van de website
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VoorElkaarDoen. De regie over vorm en inhoud is gevoerd door de werkgroep Mantelzorg, in nauwe
samenspraak met Timpaan, de gemeente SWF en ervaren mantelzorgers.

4. Stimuleringsfonds Mantelzorg
Het Stimuleringsfonds Mantelzorg beschikt over € 80.000 en wordt beheerd door een vereniging. Het
bestuur bestaat uit leden van het Algemeen Bestuur van het WMO Platform. Het geld wordt besteed
aan projecten die de kwaliteit van de mantelzorg en informele zorg verbeteren. De toekenning van
gelden vindt plaats op basis van een met argumenten omkleedde aanvraag en in nauw overleg met
de netwerken mantelzorg.
In 2017 is een aantal activiteiten (mede) gefinancierd vanuit het fonds: Informatiemarkt mantelzorg
in Sneek, twee middagbijeenkomsten voor mantelzorgers rondom Sneek en in Bolsward het project
Kerst-in.

5. Inspiratiedagen
In 2017 hebben door het hele werkgebied inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden rond het thema
collectief welzijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het voornemen van de gemeente om per gebied
een zogenaamd kernteam in te richten waarin de volgende partijen vertegenwoordigd zijn: GGD,
Buurtsportcoach, Dorpscoördinator, Welzijnswerk, Clientenraad WWB en WMO Platform.

6. Bestrijding kinderarmoede
Het WMO Platform heeft een advies uitgebracht over de aanpak bestrijding kinderarmoede. In het
algemeen wordt de beschreven aanpak onderschreven. Aandachtspunten zijn de verdeling van de
bedragen per categorie: kindernoden, vakanties, reiskosten VO, impuls jeugdactiviteiten.

7. Verordeningen Jeugd en WMO
De verordeningen Jeugd en WMO, alsmede de daaraan gekoppelde 'nadere regels' zijn getoetst aan
de wettelijke eisen. In goede samenwerking met de gemeente zijn de teksten grondig aangepakt,
zowel qua inhoud als wat betreft leesbaarheid.
Besproken aspecten onder andere: verplichting VOG-verklaring, uitleg eigen bijdrage aan aanvragers
door medewerker gebiedsteam, communicatie tussen aanvrager en gemeente (o.a. schriftelijke
bevestiging afspraken).

8. Starttarief WMO-vervoer
Het WMO Platform heeft de gemeente geadviseerd over het voornemen een starttarief in te voeren
voor WMO-vervoer. Het advies was, met redenen omkleed, deze maatregel niet uit te voeren. Dit
advies is overgenomen door de gemeente.
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9. Resultaatgericht werken
De gemeente SWF en Fryske Marren oriënteren zich gezamenlijk op een belangrijke wijziging in de
inkoop van zorgdiensten. De huidige afspraken zijn in het algemeen gebaseerd op
inspanningsverplichtingen (aantallen uren). In de nieuwe constellatie zullen afspraken met
zorgaanbieders worden gemaakt op resultaat (simpel gezegd: niet een aantal 'schoonmaakuren',
maar 'een schoon huis').
Deze verandering in het inkoopbeleid is fundamenteel en complex. Het WMO Platform is bij de
beraadslagingen hieromtrent nauw betrokken geweest, waarbij vanuit het platform met name
gekeken is naar de positie van en de consequenties voor de cliënt.
De doelstelling is de nieuwe resultaatgerichte aanpak in de loop van 2018 te operationaliseren.

10. Aanbesteding hulpmiddelen WMO
Twee leden van het WMO Platform hebben meegewerkt in het aanbestedingsproces voor
hulpmiddelen. Op deze wijze is gestalte gegeven aan de afspraak dat cliëntenraden betrokken zijn bij
nieuwe voorzieningen en afspraken daaromtrent met leveranciers.

11. Participatiedialoog
De gemeente SWF heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd om een dialoog met
stakeholders op gang te brengen over de consequenties en de praktische uitvoering van de nieuwe
participatiewet. Het WMO Platform is vertegenwoordigd geweest in deze dialoog.

12. Beschermd wonen
De notitie Beschermd Wonen is aanleiding geweest voor verschillende gesprekken met de gemeente.
Het WMO Platform heeft met name aandacht gevraagd voor de volgende aspecten:
- De mate waarin zelfstandig wonen voor de verschillende doelgroepen in de praktijk haalbaar en
wenselijk is (denk aan uitbehandelde clienten van GGZ).
- De geschiktheid en toereikendheid van de huidige woningvoorraad.
- De aanliggende problematiek hoe om te gaan met verwarde personen.
De gemeente heeft de aandachtspunten van het WMO Platform meegenomen in het vervolgproces,
waaronder gesprekken met Patyna en andere zorgaanbieders.

13. Himmelsjek
De gemeente constateerde dat het gebruik van de Himmelsjek in de praktijk in een aantal gevallen
oneigenlijk is. In overleg tussen de gemeente en het WMO Platform is uiteindelijk bepaald dat de
huidige regelgeving nog een half jaar van toepassing blijft. Deze 'extra tijd' wordt gebruikt om tot een
juiste analyse te komen en nieuw passend beleid te ontwikkelen (inclusief heldere en passende
criteria voor toekenning van de Himmelsjek in de toekomst).
Jaarverslag WMO adviesraad Súdwest Fryslân

pagina 3

14. Rapport Rekenkamer
Het WMO Platform heeft kennis genomen van de bevindingen van de Rekenkamer over de wijze
waarop de gemeente uitvoering geeft aan de WMO. Het oordeel is op hoofdlijnen positief, maar ook
worden een aantal 'zwakke(re)' punten in het beleid benoemd, die nadere maatregelen c.q.
regelgeving behoeven. Het WMO Platform is nauw betrokken bij de vervolgstappen.
15. Stichting Sociaal Collectief
De Stichting Sociaal Collectief heeft per 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid voor het
samenlevingsopbouwwerk in SWF overgenomen van Timpaan.
De nieuwe organisatie heeft een aantal startproblemen gekend, waar met name de Stipepunten en
Papierwinkel in de praktijk last van hebben gehad. Het WMO Platform heeft die gesignaleerd en
bespreekbaar gemaakt met de gemeente en de directie van de nieuwe stichting. Inmiddels zijn alle
mogelijke maatregelen genomen om de 'valse start' te compenseren.
16. Activiteiten werkgroep Mantelzorg
De werkgroep Mantelzorg van het WMO Platform heeft een actieve rol gespeeld bij het
Stimuleringsfonds, de totstandkoming van de Wegwijzer Mantelzorg en de communicatie met de
netwerken Mantelzorg in SWF.
Daarnaast heeft de werkgroep Mantelzorg heeft een aantal speerpunten geformuleerd voor 2018.
De belangrijkste hiervan zijn:
- Project 'De Jonge Mantelzorger'.
- Project 'Respijtzorg.
- Project ''Mantelzorg bij dementie en hersenproblemen'.

17. Pilot POH - Jeugd Psychosociale Ondersteuning Huisartsen
De werkgroep Jeugd van het WMO Platform heeft is betrokken geweest bij de pilot POH GGZ-Jeugd.
De jeugdzorg wordt, in tegenstelling tot de volwassenenzorg, gefinancierd vanuit de WMO.
De pilot heeft tot doel zodanige preventieve maatregelen te ontwikkelen dat het aantal
noodzakelijke doorverwijzingen door de huisarts kan worden teruggedrongen. Afgeleide
doelstellingen zijn het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en de gebiedsteams en het
verhogen van de GGZ-kennis bij de medewerkers van gebiedsteams.
De pilot is een gezamenlijke inspanning van de gemeente, provincie, zorgverzekeraar De Friesland,
GGZ en huisartsen.

18. Bekostiging specialistische jeugdhulp
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Voor de specialistische jeugdhulp is een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld dat in 2018 van kracht
moet worden. Het nieuwe model is overzichtelijker, er wordt meer maatwerk geleverd en door
nieuwe afspraken met zorgaanbieders goedkoper dan het oude model.
De totstandkoming van het nieuwe bekostigingsmodel heeft plaatsgevonden in nauw overleg met
het WMO Platform. Na invoering zal de effectiviteit van het nieuwe model zorgvuldig gevolgd.

19. Vervoerskosten schoolgaande jeugd
Het WMO Platform heeft bij de gemeente aanhangig gemaakt de afspraken rond
vervoerskostensubsidie voor schoolgaande jeugd. Uitgangspunt is dat voorkomen moet worden dat
kinderen opleiding ontzegd zou worden vanwege de hoge dagelijkse reiskosten.
Intensief overleg heeft plaatsgevonden tussen gemeente SWF, het WMO Platform, betrokken ouders
en de provincie.
In 2018 worden nadere afspraken over dit onderwerp gemaakt.

20. Parkeren Antonius Ziekenhuis
Bezitters van een gehandicaptenkaart kunnen bij het Antonius Ziekenhuis gratis parkeren. Het WMO
Platform heeft bevorderd dat alle betrokkenen zorgvuldig over de nieuwe regelgeving zijn
geïnformeerd.
21. Onafhankelijke Client Ondersteuning (OCO)
OCO biedt onafhankelijke en persoonlijke ondersteuning bieden aan cliënten bij de contacten met
het gebiedsteam en andere partijen die betrokken zijn bij de uiteindelijke beantwoording van de
zorgvraag.
In 2017 heeft de pilot OCO gedraaid. De resultaten gaven aanleiding het college te vragen de
werkwijze van de pilot om te zetten in regulier beleid. Dit werd ondersteund door een positief advies
van het WMO Platform. Het college van B&W heeft dit aanbevelingen overgenomen.

WMO Platform SWF
mei 2018
Arend Schenkel
Gerlof Otter
Loek Hogenhout
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