Verslag vergadering adviesraad WMO en Jeugd 21-09-2020
Aanwezig: Loek Hogenhout (vz a.i.), Gerlof Otter (secr.), Winkie Zeldenrust (werkgroep jeugd), Tineke
Bootsma (namens Adviesraad Toegankelijkheid), Wietse de Haan (werkgroep communicatie en
werkgroep jeugd), Arjen Kuiper (werkgroep mantelzorg), Minne van Oosten (werkgroep wonen),
Arnold Hagedorn (senioren en werkgroep jeugd), Dave Tearney (werkgroep mensen met een
beperking), Klaas Bosman (gemeente SWF), Ida Hylkema (notulist).
Afwezig: Joost v.d. Kamp (namens Cliëntenraad WWB).
1. Opening en vaststelling van de agenda
Loek opent de vergadering. De vergadering is in twee delen: regulier en toekomstverkenning.
Agendapunten die worden toegevoegd: voorzitterschap (4a).
De vergadering begint met een informatief rondje hoe het met iedereen gaat in deze coronaperiode.
2. Mededelingen
Geen bijzonderheden.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn vermeld bij de agenda die is verzonden.
Rapportage van FSP over ervaringen met beleidsparticipatie vanuit gemeentelijke burger- en
cliëntraden in het Friese sociaal domein. Hieraan heeft adviesraad meegewerkt.
4. Verslagen 24 februari en 4 juni
Het verslag van 24 februari zat niet bij de stukken en wordt alsnog rondgestuurd. Het verslag wordt
de volgende vergadering opnieuw op de agenda gezet. Op deze vergadering worden drie verslagen
behandeld: die van 24 februari, 4 juni en 21 september.
4a. voorzitterschap
Loek heeft op de vergadering van 4 juni aangeboden om ad interim voorzitterschap op zich te nemen
na het overlijden van Andries Ekhart. Hij heeft zich verdiept in de onderwerpen en het gevoel greep
te krijgen op de materie. Hij stelt zich daarom beschikbaar als voorzitter. Dit wordt met algemene
goedkeuring vastgesteld. En is nog wel een extra dagelijks bestuurslid nodig en er moet worden
nagedacht over nieuwe bestuurders op termijn i.v.m. het aflopen van bestuurstermijnen.
5. Werkgroepen
Werkgroep Jeugd:
Winkie: De scholierenregeling voor de trein vraagt nog steeds veel energie en geeft frustraties, o.a.
omdat toezeggingen voor gesprekken niet worden nagekomen. De gemeente heeft een gezamenlijk
overleg met de provincie toegezegd, maar daarover is nog niets bekend. Klaas informeert. Het
onderwerp wordt in deze coronatijd des te urgenter, omdat ouders uit de dorpen serieus overwegen
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om hun kinderen niet meer naar Sneek op school te sturen i.v.m. de kosten. De belangrijkste inzet
van de werkgroep is om te komen tot een goede regeling en continuïteit.
Werkgroep Mantelzorg:
Arjen: De werkgroep is vorige week weer voor het eerst bij elkaar geweest. Het ging m.n. om het
uitwisselen van informatie met het Sociaal Collectief. De Stipepunten zijn weer open, evenals de
Papierwinkels. Hier heeft men het druk. De Stipepunten en het Gebiedsteam hebben wel telefonisch
contact gehouden met mantelzorgers. Er komt een nieuw Stipepunt in Makkum en er komt een
nieuwe website. De werkgroep gaat onderzoeken hoe de wegwijzer op de site gebruiksvriendelijker
kan.
Er is een enquête naar 900 mantelzorgers gestuurd, o.m. met een vraag over de behoefte aan
bijeenkomsten. In oktober worden de enquêtegegevens beschikbaar.
Het Sociaal Collectief is goed en enthousiast bezig en heeft ook aandacht voor de groep jonge
mantelzorgers. Zo wordt er o.m. een bezoek gebracht aan scholen.
In november is de landelijke Week van de Mantelzorg. Er komt wel een krant, maar waarschijnlijk
geen bijeenkomsten.
De werkgroep heeft bij de gemeente aangekaart ook mantelzorgers voorrang te geven bij
coronatesten. De gemeente kan hier via GGD aandacht voor vragen.
De Voor Elkaar pas van Arriva 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. Het is jammer dat het niet wordt verlengd, omdat
zo’n pas mensen zelfstandiger kan maken. Arjen zoekt uit wat de feiten rond dit onderwerp zijn. In
oktober bepalen we als AB een standpunt c.q. advies.
Vorig jaar kreeg de gemeente de erkenning mantelzorgvriendelijke gemeente. Hier is nog niets mee
gebeurd richting het bedrijfsleven. Dit wordt ingebracht in het overleg met de wethouder. Klaas
regelt een afspraak voor een Bestuurlijk Overleg met de wethouder.
Werkgroep wonen
Loek: heeft provinciaal overleg beschermd wonen bijgewoond. Het gaat er om mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen en mensen die nu al in instellingen (verpleeghuizen) wonen, ook
weer zelfstandig te laten wonen. Volgens Loek gaat het niet alleen om kwaliteit, maar ook om
kostenbesparing. Is nu nog provinciaal, maar wordt straks gemeentelijk ingevuld. Beleid is om
mensen die al in verpleegtehuis zit te vragen of ze weer terug willen naar zelfstandig wonen. Wietse:
indicatie om in verpleegtehuis terecht te komen is zo zwaar, dat je echt niet meer zelfstandig kunt
wonen.
Minne zit officieel in de werkgroep wonen, maar die is nog niet bij elkaar gekomen. De werkgroep
heeft nieuwe impuls nodig.
Werkgroep Mensen met een beperking
Dave: de werkgroep is niet bij elkaar geweest, maar heeft wel contact onderhouden. M.n. over de
situatie van mensen in voorzieningen en de beperkingen door corona.
Van 5 t/m 9 oktober is de Week van de Toegankelijkheid. Dave heeft meegewerkt aan speciale
pagina’s die in de lokale kranten verschijnen. Tineke meldt dat het thema van de week ‘digitale
toegankelijkheid’ is. Ze wijst ook op de ‘Onbeperkte elfstedentocht’ van 23 t/m 27 september.
Tijdens dit evenement worden flyers over de Week van de Toegankelijkheid verspreid.
Werkgroep communicatie
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Wietse: de werkgroep is niet bij elkaar geweest. De intentie is om binnenkort een nieuwsbrief uit te
brengen.
6. Inkooptraject
Op 4 juni heeft de adviesraad input geleverd voor het advies aan de gemeenteraad. Uit het advies is
tijdens de behandeling van het voorstel veel geciteerd. Het was een stevige discussie, die uitmondde
in een positief raadsbesluit. De gemeente gaat de lumpsum financiering verder uitwerken en alle
vragen die zijn gesteld worden z.s.m. van antwoorden voorzien. Op 22 september is hierover overleg
tussen een deel van de adviesraad en gemeente.
Loek is bij twee consultatiebijeenkomsten geweest. Er mag vanwege corona maar één afgevaardigde
van de adviesraad aanwezig zijn, als toehoorder. Er vindt in deze bijeenkomsten geen discussie
plaats; er wordt vooral informatie gedeeld. Arjen vraagt wat de invloed van de adviesraad is om nog
dingen te veranderen. Loek: wij kunnen altijd ongevraagd advies uitbrengen en aan de bel trekken
n.a.v. de presentaties en verslagen van de consultatiebijeenkomsten. De volgende vergadering
worden de verslagen besproken.
7. Rondvraag
Arnold: Het seniorenplatform zou deze maand een informatiebijeenkomst organiseren, maar deze is
vanwege corona afgeblazen. Pinautomaten in dorpen worden ontmanteld, is punt van zorg bij
ouderen.
Tineke: Andries Ekhart was in Leeuwarden goed ingevoerd in de inclusieagenda. Leeuwarden is
voorloper op dit gebied. Kunnen we dit contact vasthouden? Loek/Gerlof zoeken de contacten van
Andries uit.
Loek: is samen met samen met Wietse bij Machiel Talsma van Patyna geweest om bij te praten over
het inkooptraject. Hij heeft gegevens van een contactpersoon gekregen van thuiszorginstelling Het
Friese Land, deze heeft ervaringen met lumpsum.
8. Sluiting
De reguliere vergadering wordt gesloten om 12.00.
Na een lunchpauze volgt het tweede deel over de toekomst van de adviesraad. De vraag die centraal
staat: Hebben we voldoende impact als adviesraad? Bereiken we genoeg?
Opmerkingen die zijn gemaakt:
-

-

-

Het is lastig om nieuwe werkgroepleden te vinden, m.n. onder jongeren. Die vergaderen
minder gemakkelijk en zeker niet overdag. Mensen zijn eerder te porren voor projectmatige
klussen dan voor bestuurswerk. Het gebrek aan bijeenkomsten speelt ook mee; je hebt dan
ook geen contact meer met de achterban waaruit je kunt putten.
Het is belangrijk om werkgroepleden te hebben die dicht bij het werkveld staan, ‘met de
voeten in de klei’. Mensen uit het veld zijn een injectie voor de werkgroep.
Bijeenkomsten van voorliggend veld zijn belangrijk om contacten te leggen, mensen mee te
krijgen in de werkgroepen. Die bijeenkomsten zijn of er niet of nauwelijks meer en je kunt
corona niet overal de schuld van geven.
We missen kennis en netwerk.
Waarom maken we als adviesraad niet meer gebruik van extern deskundigen? De
werkgroepen hebben in de nieuwe structuur de mogelijkheid en het budget om dat te doen.
De communicatie/relatie met de gemeente is niet altijd optimaal, o.m. door wisseling van
ambtenaren.
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-

Een belangrijk punt van de adviesraad: hoe werkt het beleid uit in de praktijk? Daarom is het
belangrijk dat je contact met het veld hebt. En dat je de signalen binnenhaalt.

-

Er zijn specialistische en gemotiveerde vrijwilligers nodig om de adviesraad te versterken.
Suggestie om een advertentie te plaatsen om deze te werven. Dit heeft in DFM goed
gewerkt.
Er zijn twee soorten werkgroepleden nodig: mensen die beleidsstuk kunnen lezen en
schrijven en mensen uit de praktijk. Beide heb je nodig, anders kun je geen relevant advies
uitbrengen.
Naast reguliere bijeenkomsten ook themabijeenkomsten organiseren, met een specialist die
over een onderwerp vertelt.
Gebruik maken van inspraak bij commissie boarger en mienskip. Dat heeft het verleden
succes gehad. En ook goed om kennis met elkaar te maken.
We mogen wel wat brutaler en assertiever worden. En zelf op zoek naar informatie die je
nodig hebt. Als je met mensen in gesprek gaat, hoor je veel. En degene waar je mee in
gesprek gaat, is blij dat er belangstelling is voor waar hij of zij mee bezig is.

-

-

Concrete actie:
-

Voorbereiding advertentie door werkgroep communicatie
Themabijeenkomsten
Contact met de commissie boarger en mienskip

Na afloop van de volgende vergadering wordt deze sessie hervat.
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