Verslag WMO-adviesraad 6 mei 2019
Aanwezig: Arend Schenkel (vz), Gerlof Otter, Loek Hogenhout, Nynke de Vries, Tineke Bootsma
(namens CIC), Nita de Jong (Werkgroep Jeugd) , Joost v.d Kamp (namens Cliëntenraad WIB), Wietse
de Haan, Arjen Kuiper, Winkie Zeldenrust, Dave Tearney, Sybren Jansen, Klaas Bosman (gemeente
SWF)
Afwezig: Arnold Hagedorn
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend met een rondje voorstellen. Punt 4 e wordt aan de agenda
toegevoegd: bijeenkomst ‘geweld hoort nergens thuis’.
2. Mededelingen
 Arnold Hagedorn zit in herstelproces na hartoperatie.
 Het Fries Sociaal Planbureau wil met vijf personen van de adviesraad een
groepsinterview houden over het functioneren adviesraden. Medewerking wordt
belangrijk gevonden: Gerlof, Winkie, Loek, Wietse en Arend stellen zich beschikbaar om
hieraan mee te werken.
 Voorstel Winkie om de volgende vergadering op te schuiven. Argument is dat de
vergadering te dicht op voorgaande zit en dat daarna 3,5 maand niet wordt vergaderd.
Gerlof zet datumprikker uit.
3. Verslag vorige vergadering 25 maart
 Klaas heeft nog geen tijdpad voor het mantelzorgvriendelijke werkgeverschap van de
gemeente beschikbaar; hij heeft Mary Gorren hiervoor gevraagd. Er komt z.s.m. actie.
 Winkie wil graag vermeld zien dat Dave een verhaal heeft gehouden over CIG.
 N.a.v. punt 9: resultaatsturing zal bij wet verboden verboden i.v.m. onvoldoende
rechtszekerheid bij de burger. Er komt nieuwe regelgeving vanuit het ministerie van
VWS.
4. Werkgroepen
a. Jeugd:
 Op 2 april is er een goed overleg geweest met wethouder De Man. Hij kwam over als een
zakelijk ingesteld persoon met goede kennis van zaken. Een betere voorbespreking van
de adviesgroepleden was wenselijk geweest.
 Het werkplan van de werkgroep jeugd wordt vastgesteld.
b. Mantelzorg:
Het verslag en het werkplan van de werkgroep mantelzorg worden vastgesteld.

c. Wonen:
 Er is nog geen werkplan van de werkgroep wonen. Hier wordt wel op aangedrongen. Nita
vindt het belangrijk dat de commissie wonen ook een werkplan indient; de
informatievoorziening naar de overige leden is belangrijk. Er komt een
werkplan/communicatiestuk.
 Sybren is 11 april naar het overleg met gemeente, zorgaanbieders,
woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen e.a. geweest over het woonaanbod voor
specifieke doelgroepen. Gemeente is eindverantwoordelijk voor deze groep en moet
vraag en aanbod inventariseren. Er zijn grote verschillen tussen corporaties, o.a
wachttijden en prioriteiten. Er is een heldere visie nodig voor de
woningbouwcorporaties, zorginstellingen zoals Patyna e.a. Het overleg wordt in mei en
juni vervolgd en krijgt dan een wat concretere inslag. De WMO-adviesraad is gevraagd
om bij de voorbereidingen aanwezig te zijn.
Sommigen in de vergadering vragen specifieke aandacht voor de situatie in kleine
dorpen. Daar is weinig huuraanbod voor starters en ouderen omdat corporaties hun
huurwoningen in de dorpen verkopen. De paar huizen die overblijven gaan naar
bijzondere doelgroepen, dat geeft scheve gezichten in dorpen. De adviesraad moet de
belangen van de burger naar voren brengen, niet van de corporaties. Het gaat om
ouderen en jongeren met een sociaal netwerk in het dorp die daar graag willen blijven
wonen. Jansen neemt opmerkingen mee naar de volgende bijeenkomsten.
Nynke: er is nog veel onduidelijk over de situatie Ylostins IJlst (Elkien, Patyna). Mensen moeten
eruit, maar willen dat niet. Moeten wij hier als WMO-adviesraad iets van vinden? Zorgen uiten
over bewoners en signaal afgeven. Er gaat een brief naar de gemeente waarin aandacht wordt
gevraagd voor het belang van bewoners; zij moeten duidelijkheid krijgen en perspectief worden
geboden. DB maakt deze brief.
d. Communicatie:
Loek brengt het communicatieplan aan de orde en daarmee de discussie: willen we naar buiten
treden als WMO-adviesraad? Omrop SWF is op zoek naar content, die kunnen we een gesproken
column aanbieden. Maar je moet het wel kunnen en willen en je moet wat te melden hebben.
Prioriteit heeft een eigen website en de nieuwsbrieven. Het blijkt dat de adviesraad niet goed in
beeld is bij ambtelijke organisatie, daarom is het belangrijk dat de nieuwsbrief hier ook goed
terecht komt. Social media staat niet in communicatieplan, moet dat nog worden opgenomen?
Wat moet er in de nieuwsbrief komen? Proberen via dorpskranten, lokale media enz.
naamsbekendheid te krijgen. Bij afsluiten van ieder agendapunt moet structureel punt
communicatie komen: hoe geef je hier ruchtbaarheid aan.
Discussie over naam en samengaan van verschillende adviesraden wordt door de voorzitter
afgekapt, is een herhaling van zetten.
Er wordt aangedrongen op deelname aan het achterbanoverleg met WWB om ons ook richting
hun achterban te profileren en hun signalen rond WMO en Jeugd op te vangen.
e. Project ‘geweld hoort nergens thuis’:
Arjen was namens de WMO-adviesraad op een bijeenkomst over huiselijk geweld waarin de
mening van adviesraden en cliëntenraden werd gevraagd. Hij heeft aandacht gevraagd voor
geweld in mantelzorgsituaties. Het punt ‘ontspoorde mantelzorg’ wordt opgenomen in het
projectplan. Gebiedsteams van gemeentes worden benaderd om aan onderwerp aandacht te
besteden en krijgen handvatten om er wat mee te doen.

5. CIG en VN verdrag voor de rechten van gehandicapten
CIG is er voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en richt zich vooral op mensen
met een fysieke beperking. Is er aanleiding om een aparte werkgroep binnen de adviesraad
te vormen w.b. gehandicaptenzorg?
Dave heeft voorbeelden van knelgevallen van mensen met een verstandelijke beperking die
bij instanties tussen wal en schip raken. De adviesraad gaat echter niet over individuele
gevallen, maar om het beleid van de gemeente en systeemfouten. Systeemfouten moeten
wel worden opgemerkt: communicatie en zichtbaarheid zijn daarom belangrijk. Wietse, Dave
en Nita pakken dit verder op. Ook psychische kwetsbaarheid wordt hierin meegenomen.
6. Zoeken nieuwe leden
Het gaat niet alleen om de adviesraad zelf, maar ook om werkgroepen. Gerlof heeft een mail
rondgestuurd, maar de werving moet breder. Klaas vraagt gemeentelijke organisatie om
communicatie-inzet, zoals een wervende tekst op website, stuk in de krant. De wervende
tekst moet uit de adviesraad komen.
Loek en Gerlof hebben na deze vergadering een gesprek met een potentiële nieuwe
voorzitter.
7. WMO adviesraad verordening en huishoudelijk reglement
De Verordening is al besproken, het huishoudelijk reglement nog niet. Dit wordt in de
volgende vergadering vastgesteld.
8. Werkgroep innovatie/inkooptafel
Innovaties in de dienstverlening die aan de orde komen bij de inkooptafel betreft beeldbellen en
sprekende agenda (Tessa). Er wordt een schrapsessie gehouden om overbodige regels te schrappen
op het terrein van o.a. WMO en Jeugd. Gerlof wil graag input uit cliëntenraden welke regelgeving er
geschrapt kan worden. Dan moet er eerst wel een goed beeld zijn van die regelgeving, voordat je
gaat schrappen. En let op de positie van de cliënt: voordat je weet schrap je ook de rechten van de
cliënt.
Evaluatie Sociaal Domein gemeente: de gebiedsteams lagen behoorlijk onder vuur. Deze zijn lastig
telefonisch te bereiken en wachtlijsten zijn onduidelijk. Er mogen geen papieren formulieren worden
gebruikt, dat is ook een knelpunt. Alleen digitaal. Er komt nog een rapportage over de evaluatie.
9. Rondvraag
Afscheid van Nynke de Vries: Arend bedankt haar voor haar jarenlange inzet met een
bloemetje. Ze is een creatief denker die ook wel eens out-of-the-box gaat.
Sluiting om 12.00 uur.
Volgende vergadering: maandag 24 juni om 10.00 uur

