Verslag WMO Adviesraad 21-10-2019
Aanwezig: Arend Schenkel (vz), Winkie Zeldenrust (werkgroep jeugd), Klaas Bosman (Gemeente
SWF), Tineke Bootsma (namens Adviesraad Toegankelijkheid), Arjen Kuiper (werkgroep mantelzorg),
Sybren Jansen (werkgroep wonen), Andries Ekhart, Wietse de Haan (werkgroepen communicatie en
jeugd), Dave Tearney, Joost v.d. Kamp (namens cliëntenraad WWB), Gerlof Otter (secr.), Jan Dekker,
Ida Hylkema (notulist)
Afwezig: Arnold Hagedorn, Loek Hogenhout
Wethouder Gea Wielinga neemt voorafgaand aan de vergadering het woord om Arend Schenkel te
bedanken als voorzitter van de WMO Adviesraad. Hij was de juiste persoon op het goede moment op
de goede plek. Er moest heel wat gebeuren na de gemeentelijke fusie en reorganisatie. Hij zorgde
voor een strakke organisatie. Volgens Wielinga hebben ze één keer gebotst, over de invoering van
resultaatsturing. Ze hebben goede jaren gehad en ze bedankt Arend dat hij deze dappere taak op
zich heeft willen nemen met een bos bloemen.
Reactie Arend: De relatie met de gemeente is beter geworden, maar de klus is niet af. Eenzaamheid
bijvoorbeeld is nog een gigantische taak. Investeer in dit soort thema’s, niet alleen in fysieke
infrastructuur.
1. Opening
Arend opent de vergadering en heet een speciaal welkom aan Jan Dekker. Hij is als toehoorder
aanwezig; was kwaliteitsmanager, analist en troubleshooter in het bedrijfsleven.
2. Mededelingen
Er is contact geweest met Arnold Hagedorn. Hij hoopt dit jaar weer mee te doen aan de werkgroep
jeugd en volgend jaar weer aanwezig te zijn bij de WMO Adviesraad.
Sybren Jansen gaat eind dit jaar stoppen met de WMO Adviesraad (zie punt rondvraag).
3. Ingekomen stukken en meldingen
Geen opmerkingen.
4. Verslag vorige vergadering
Punt 6: Arnold moet zijn: Arend.
Punt 10a (jeugd): De werkgroep jeugd bestaat uit vier vaste leden en daarnaast uit mensen die
aanschuiven en mogelijk de groep gaan versterken.
Punt 10b (mantelzorg); Arend moet zijn Arjen.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Reactie evaluatie sociaal domein

Andries adviseert om niet ‘op de komma’ te reageren. Aangeven dat we hebben kennisgenomen van
de evaluatie en dat we betrokken willen worden bij de concrete maatregelen die voortvloeien uit
deze evaluatie. Wietse: vroegtijdig betrokken worden is belangrijk. Arend: verbeterdoelen zo
concreet mogelijk formuleren. Hij mist een vergelijking met andere gemeenten. Arjen: rol van sociaal
collectief komt nauwelijks aan bod. Gerlof: mist financiële paragraaf en gevolgen
ontgroening/vergrijzing.
Klaas merkt op dat er een uitnodiging ligt voor bijeenkomst op 7 november over de ontwikkelingen
van het sociaal domein in de gemeente.
Winkie: mist ruimte voor gesprek, heeft moeite met aantal rapporten (een informatie tsunami).
Vrijwilligers krijgen teveel op hun bordje. Instemming van andere leden.
Andries: op 7 november inbrengen: welke concrete maatregelen worden genomen en hoe verhoudt
zich dat tot de tekorten op jeugdzorg en WMO. Grenzen erkennen wat samenleving kan. Pijnpunten
worden wel aangegeven, maar conclusies zijn te kort door de bocht.
Gerlof en Arend maken een concept reactie n.a.v. deze opmerkingen i.o.m. Andries.
6. Uit de werkgroepen
a. Jeugd
De brief over reiskosten van scholieren is aan de gemeente gestuurd. Winkie krijgt morgen (22-10)
reactie in de vorm van een telefonisch overleg met Betty Zwager. Ze vraagt om formeel overleg met
meer mensen. Arnold komt terug in de werkgroep en Doortje Adema schuift structureel aan. De
werkgroep inventariseert intern hoeveel mensen ze nog nodig hebben om goed te functioneren.
b. Mantelzorg
Gerlof: de bodem van de kas van het stimuleringsfonds is bereikt; stoppen of doorgaan is nu de
discussie. Arjen: er is overlapping, het is niet zo dat het stopt en er niets voor in de plaats komt.
Verschillende geldstromen worden eerst in kaart gebracht voordat er besluit over fonds wordt
genomen.
c. Wonen
Gerlof en Arend hebben gesprek gehad met projectleider Leeuwarden over beschermd wonen. Alle
gemeenten moeten plan maken hoe beschermd wonen wordt ingevuld. Een derde van de huidige
cliënten gaat naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat geldt ook voor nieuwe gevallen. Het budget
staat nog ter discussie. Het nieuwe beleid gaat in 2022 in, dus er is nog tijd om het zorgvuldig in te
vullen.
Sybren: tevreden met overleggroep, goede bijeenkomsten. Het verslag gaat naar de gemeente, in
april 2020 volgt een evaluatie. Arend: mist de achtervang: wat als er iets mis gaat en zelfstandig
wonen niet lukt? Sybren: probleem is niet het woningaanbod, maar de buren. Tolerantie neemt af.
d. Verslag Jan Hibma over BW-aanbieders
Jan Hibma is verhinderd. Er zijn in de gemeente 10 aanbieders waarvan Jan 6 heeft bezocht; 1 is
ondertussen gesloten. Op de vergadering van 18 november komt een toelichting.
e. Mensen met een beperking
Dave: De werkgroep heeft een werkplan opgesteld en besproken. Er zijn mensen benaderd voor de
werkgroep, maar dat heeft nog geen concrete toezeggingen opgeleverd.
7. Communicatie

Wietse: de nieuwe website is online. Dave heeft met een groep mensen met een beperking gekeken
naar de website. Deze was duidelijk. De werkgroep is bezig met het opstellen van een nieuwsbrief en
met tekst voor een flyer. Ook wordt gewerkt aan visitekaartjes van WMO adviesraad.
8. Provinciaal netwerk adviesraden
Gerlof beantwoordt de vragenlijst.
9. VN verdrag toegankelijkheid; stand van zaken gemeente
Douwien Klieuwstra is coördinator social return en programma inclusief beleid. Gerlof gaat een
afspraak met haar inplannen.
10. Praktijkvoorbeeld Weststellingwerf
Wietse heeft informatie gekregen over een cursus begrijpelijk taalgebruik. Klaas: gemeente heeft al
cursussen voor ambtenaren en diverse teksten worden getest door ervaringsdeskundigen. Klaas zet
de bijlage uit in de gemeente.
11. Deelname aan diverse werkgroepen en overleggen
31 oktober: Netwerk overleg Bolsward: hier gaat niemand vanuit WMO Adviesraad heen.
7 november: Transformatie en Evaluatie sociaal domein: Arjen, Winkie, Andries, Gerlof. Arend en
Gerlof maken v.t.v. brief met reactie WMO Adviesraad (zie punt 5)
19 november: Overleg over lichte en specialistische hulp, Sneek: Dave en Gerlof.
21 november: Provinciaal overleg beschermd wonen, Winsum: Winkie; Arend adviseert.
Achterbanbijeenkomsten: Brede presentatie over wie doet wat binnen sociaal domein, maar er zijn
ook gemeentemedewerkers aanwezig voor individuele problemen. Wietse wil volgende keer vanuit
communicatie WMO Adviesraad ook inbreng geven. WWB is cliëntenraad en WMO Adviesraad is
adviesraad, daar is nog wel eens verwarring over.
Winkie gaat naar Workum (20 november), Gerlof naar Bolsward (28 november), Wietse, Andries en
Arjen naar Sneek (21 november).
WMO verordening: Gerlof vraagt Joris om een concept van de aanpassingen te maken.
Overzicht netwerken: algemene opmerking is dat het voor de WMO Adviesraad niet mogelijk is om in
alle netwerken deel te nemen. Dat is ook niet nodig. Winkie heeft haar wel aangemeld voor het
netwerk jeugd.
12. Afscheid Arend Schenkel
Gerlof neemt het woord. Hij heeft Arend destijds gevraagd om voorzitter te worden. Het ging eerst
vooral om de structuur, later volgde de inhoud. De adviesraad heeft o.l.v. Arend o.a. de
resultaatsturing tegen weten te houden. Het leiden van vergadering ging hem prima af, hij zorgde
voor structuur.
Arend: een vergadering leiden wordt gemakkelijk als het constructief overleg is. Thema’s liggen me
na aan het hart. Ik hoop dat jullie in dezelfde sfeer verder kunnen met elkaar. Beperk je tot grote
thema’s zoals eenzaamheid en laaggeletterdheid. En: een goede woning is de halve zorg. Bedankt
voor de goede sfeer.
Gerlof geeft hem een theaterbon van Cultureel Centrum Sneek.
13. Kiezen nieuwe voorzitter

Andries Ekhart wordt aangesteld tot nieuwe voorzitter. Er is geen hamer om te overhandigen. Arend
heeft altijd zonder gekund en zegt te hopen dat Andries ook zonder kan. Arend wenst Andries veel
succes als voorzitter.
14. Rondvraag
Sybren: stopt eind dit jaar met WMO Adviesraad om persoonlijke redenen. Hij is altijd met plezier
naar WMO Adviesraad gegaan en prijst de deskundigheid die leden uitstralen. Er komt in zijn ogen
wel te veel op de adviesraad af. We zijn allemaal vrijwilligers; probeer te concretiseren.
Jan Dekker: is ook overrompeld door de hoeveelheid, ‘ga je niet overal mee bezighouden’.
15. Sluiting
Arend sluit om 11.55 de vergadering
De volgende vergadering is op maandag 18 november van 10.00 tot 12.00 uur.

