Verslag WMO-adviesraad 24 juni 2019
Aanwezig: Arend Schenkel (vz), Gerlof Otter, Loek Hogenhout, Tineke Bootsma (namens CIC), Wietse
de Haan, Arjen Kuiper, Winkie Zeldenrust, Dave Tearney (gast), Klaas Bosman (gemeente SWF),
Andries Eckhart (gast), Ida Hylkema (notulist)
Afwezig: Sybren Jansen, Arnold Hagedorn
1. Opening en vaststelling agenda
Punt 6 (zoeken nieuwe leden) wordt als eerste behandeld;
Er is een toegevoegd punt 4e: uitnodiging Janneke Bakker overleg beschermd wonen.
6. Zoeken nieuwe leden (voorzitter)
Loek neemt voor dit punt het voorzitterschap over. Arend beëindigt zijn werkzaamheden als
voorzitter per 1 januari 2020. Andries Eckhart heeft interesse getoond om nieuwe voorzitter te
worden. Hij is voormalig wethouder van de gemeente SWF en de gemeente Leeuwarden met beide
keren Sociaal Domein in zijn portefeuille en heeft veel kennis en een groot netwerk rond dit
onderwerp. Het db (Loek en Gerlof) dragen Andries daarom voor als kandidaat voorzitter.
Kanttekening is dat in de nog niet vastgestelde verordening staat dat de nieuwe voorzitter
woonachtig moet zijn in de gemeente SWF en dat is Andries Eckhart niet; hij woont in Leeuwarden.
Andries Eckhart stelt zichzelf voor. Hij is geboren in Leeuwarden, heeft 30 jaar in Sneek gewoond en
woont sinds enkele jaren weer in Leeuwarden. Na zijn wethouderschap behartigde hij het onderdeel
toegankelijkheid in de Culturele Hoofdstad 2018. Nu zit hij namens de gemeenteraad in de
werkgroep toegankelijkheid 2028, een vervolg op CH 2018. De gemeente Leeuwarden zet breed in op
het VN-verdrag Handicap. Toegankelijkheid wordt breed opgepakt en geïntegreerd in het hele
college.
Zijn visie op de WMO-adviesraad: zorg ervoor dat je geen klachtenbureau wordt; je bent er voor het
geven van beleidsmatige adviezen. En een WMO-adviesraad is met het oog op de Lokale Inclusie
Agenda te beperkt. Een Adviesraad Sociaal Domein waarin WMO, jeugdzorg en participatie zijn
opgenomen is in zijn ogen beter. Als breder adviesorgaan kun je ook beter adviseren over de door de
gemeente op te stellen Lokale Inclusie Agenda. Dat betekent overigens niet dat er overlegorganen
moeten worden opgeheven, maar dat er moet worden samengewerkt in één Adviesraad Sociaal
Domein. Hij denkt niet dat zijn functie als gemeenteraadslid van Leeuwarden en voorzitter van de
WMO-adviesraad in SWF conflicten zullen opleveren.
Andries Eckhart verlaat de vergadering, daarna volgt een discussie over de kandidatuur. Loek brengt
het voorstel in stemming: 4 voor en 2 onthoudingen. Dat betekent dat Andries Eckhart wordt
voorgedragen als nieuw lid; de voorzitter daarna moet formeel uit de leden worden gekozen.
Wat betreft de procedure: De verordening moet nog worden vastgesteld door raad en het
huishoudelijk reglement door het college en dat lukt niet meer voor de vakantieperiode. Na het

vaststellen van de verordening kan de benoeming plaatsvinden. Besloten wordt dat de overdracht
van het voorzitterschap in principe per 1 januari 2020 plaatsvindt, maar dat Andries daarvoor al als
gast bij de vergaderingen van de adviesraad aanwezig is.
Arend neemt het voorzitterschap weer over van Loek.
2. Mededelingen
 Op 9 juli is er een bijeenkomst van Zorgbelang in Sneek over ‘hoe zie je toekomst van jou
zorg’. Meer gegevens ontbreken.
 Declaraties kunnen worden ingeleverd bij Arend. De voorzitters van de werkgroepen
geven dit door aan de werkgroepleden.
3. Verslag van 6 mei
 Tineke: aanvulling op omschrijving CIG in punt 5: CIG is er voor de toegankelijkheid van
openbare gebouwen en ruimten en richt zich vooral op mensen met een fysieke, visuele
en auditieve beperking.
 Arjen: n.a.v. punt 3: resultaatsturing is niet verboden, het ligt wat genuanceerder. Het
ministerie werkt aan nieuwe regelgeving.
4. Uit de werkgroepen
a. Jeugd:
Winkie geeft een toelichting op het verslag. De werkgroep gaat steeds meer werken met
vaste leden en ‘aanschuivers’. Dit zijn geen vaste leden, maar mensen uit het werkveld die
veel inhoudelijke kennis en ervaring kunnen inbrengen.
De werkgroep jeugd buigt zich ook over de positie van jonge mantelzorgers. Hierin zal
worden samengewerkt met de werkgroep mantelzorg.
Het verslag van de werkgroep jeugd is hiermee behandeld en wordt vastgesteld.
b. Mantelzorg
Er is een brief gestuurd naar de gemeente n.a.v. het alleen nog maar digitaal kunnen
aanvragen van de mantelzorgbijdrage. Dit vinden veel mantelzorgers te ingewikkeld
waardoor ze de aanvraag niet indienen.
Naar aanleiding van dit punt merkt Arend op dat de digitalisering en daarmee de
toegankelijkheid voor laaggeletterden en anderen een punt is dat breder moet worden
aangekaart bij de gemeente. Dit wordt een punt voor de volgende vergadering. Wietse heeft
een praktijkvoorbeeld uit de gemeente Weststellingwerf en brengt dat de volgende
vergadering in. Klaas merkt op dat het proces van digitalisering is doorlopen met mensen uit
de doelgroep.
Het verslag van de werkgroep mantelzorg wordt vastgesteld.
c. Wonen
Het stuk ‘Samenwerkingsafspraken Thuis in de Wijk – kwetsbare mensen zelfstandig wonen –
gemeente SWF’ komt aan de orde. Arend stelt dat dit te rooskleurig is opgesteld. Hij mist de
groep ouderen die altijd in een beschermde woonvorm hebben gewoond en nu tussen wal
en schip dreigen te vallen omdat ze zelfstandig moeten gaan wonen en dat niet kunnen.
Winkie is het hier mee eens en wijst op de zorgelijke situatie in Workum.
Winkie en Arend kaarten dit aan in het overleg met Janneke Bakker van de gemeente SWF
over dit onderwerp.

d. Communicatie
Er is een gesprek geweest met de vormgever van de website. Deze heeft een offerte
ingediend van €2240,- ex btw voor het herzien van de website en het mogelijk maken van
het verzenden van nieuwsbrieven. De doelstelling is om de nieuwe site in de loop van de
zomer online te hebben. De vergadering is akkoord. Wietse regelt met Dave een testgroep.
e. Overleg Janneke Bakker
Winkie en Arend gaan naar het overleg met Janneke Bakker, beleidsambtenaar van
gemeente, over beschermd wonen. Gerlof neemt contact op om hen aan te melden.
5. CIG en VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten
Wietse heeft i.o.m. Dave en Nita een werkplan opgesteld voor de op te richten Werkgroep
Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het werkplan is een aanzet en
kan nog worden herzien. Opmerkingen uit de vergadering: ook mensen met een psychische
beperking noemen als doelgroep en niet teveel richten op hulpverlening, het gaat om
advisering. De werkgroep gaat over datgene waarover de CIG niet gaat. Er komt daarom een
overleg met CIG om overlap te voorkomen??. De volgende vergadering komt hiervan een
verslag.?? De vergadering besluit tot het instellen van de werkgroep.
7. WMO-adviesraad verordening en huishoudelijk reglement
De tekst van de concept-verordening wordt aangepast met de toevoeging dat alle leden bij
voorkeur in de gemeente SWF moeten wonen. Het huishoudelijk reglement wordt juridisch
nog nagekeken door de gemeente. De volgende vergadering volgt de vaststelling.
8. Deelname aan diverse werkgroepen
Het db maakt n.a.v. het Overzicht netwerken SWF een stuk waarin de bijdrage door de WMO
Adviesraad verder is uitgewerkt.
9. Evaluatie Sociaal Domein
Klaas meldt dat er een mail komt van Henriëtte Westra over het vervolg.
10. Rondvraag
Arend vraagt of er al een terugkoppeling is van het groepsgesprek met FSP. Dit is niet het
geval. Als het verslag er is, wordt het gedeeld.
Loek merkt op dat de functies op de naambordjes niet meer allemaal kloppen.
11. Arend sluit om 11.55 de vergadering en wenst iedereen een goede zomer toe.
Volgend overleg: maandag 23 september

