Vergadering 27-01-2020
Aanwezig: Andries Ekhart (vz), Loek Hogenhout, Gerlof Otter (secr.), Winkie Zeldenrust (werkgroep
jeugd), Tineke Bootsma (namens Adviesraad Toegankelijkheid), Wietse de Haan (werkgroep
communicatie en jeugd), Arjen Kuiper (werkgroep mantelzorg), Minne van Oosten (werkgroep
wonen), Joost v.d. Kamp (namens Cliëntenraad WWB), Arnold Hagedorn (senioren en werkgroep
jeugd), Klaas Bosman (gemeente SWF), Ida Hylkema (notulist).
Afwezig mkg: Dave Teraney
1. Opening en vaststelling agenda
Andries Ekhart opent om 10.15 de vergadering met een speciaal welkom aan Arnold Hagendoorn.
Arnold is een jaar uit de roulatie geweest en blij weer aanwezig te zijn. Hij is o.a. secretaris van het
Seniorenplatform en lid van de werkgroep jeugd.
2. Mededelingen




Donderdag 30 januari is er een opiniërende bijeenkomst van de gemeente over vernieuwing
lichte en specialistische ondersteuning. Deze opinievorming moet uiteindelijk leiden tot
aanbesteding van deze vorm van zorg. Het gaat o.m. om keuzevrijheid, gebiedsgericht
werken, positie kleine aanbieders, voorlichting e.d. Het is een openbare bijeenkomst, maar
er is geen inbreng mogelijk vanuit de WMO Adviesraad.
Op 5 februari is er een overleg tussen de WMO Adviesraad en de adviesraad W&I over
achterbanbijeenkomsten. Gerlof en Andries gaan hier naartoe.

3. Ingekomen stukken en meldingen




Het Fries Sociaal Planbureau organiseert op donderdagmiddag 6 februari a.s. een
expertmeeting over de uitkomsten van het onderzoek over de beleidsparticipatie in het
Sociaal Domein. Andries en Gerlof gaan hier naartoe.
Het Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal Domein Fryslân organiseert op
woensdagmiddag 18 maart a.s. een Netwerkoverleg over de brede problematiek rond de
Jeugdzorg. Winkie gaat hier naartoe.

4. Verslag vorige vergadering (16-12-2019)
Naar aanleiding van:



Er is nog geen verslag beschikbaar van het overleg met wethouder Wielinga.
Het is nog niet bekend wat de portefeuilleverdeling van het college is n.a.v. het aanstellen
van een nieuwe wethouder.



Het is nog niet bekend wanneer de werkgroep wonen weer vergadert. Minne gaat hier
achteraan.

Het verslag wordt vastgesteld.
5. Uit de werkgroepen
a. Jeugd
De werkgroep heeft volgende week haar vergadering. De treinregeling is een aandachtspunt; Winkie
hoopt de volgende vergadering meer mededelingen te kunnen doen.
b. Mantelzorg
Ook deze werkgroep komt volgende week bij elkaar. Arjen vond de uitreiking van de erkenning
mantelzorgvriendelijke werkgever tijdens de vorige vergadering van de WMO Adviesraad
teleurstellend. De WMO Adviesraad is niet genoemd in de communicatie van de gemeente en niet
betrokken bij de inhoud van het persbericht. Andries en Loek merken op dat de adviesraad zelf ook
meer aandacht aan de eigen communicatie kan besteden.
Naar aanleiding van opmerkingen in de vorige vergadering wordt het Plan van Aanpak aangepast.
Het plan moet concreter worden gemaakt met de rol van de gemeente erin verwerkt.
Tineke vraagt wat de rol is van mantelzorgmakelaar Chantal Prins. Arjen: zij heeft de afdeling HR van
de gemeente geholpen en kan ondernemersverenigingen informeren. Andries vindt het belangrijk
dat de gemeente de voorlichting zelf oppakt en niet aan een externe kracht overlaat. Loek merkt op
dat de Adviesraad zelf ook een rol kan spelen in de voorlichting over mantelzorg en werk. Andries
brengt het onderwerp informeel onder de aandacht van H&I Sneek. Arjen wil hier ook wel een rol in
spelen, maar vindt dat de gemeente de eerste verantwoordelijke is. Wethouder Faber heeft hierover
harde toezeggingen gedaan.
c. Wonen
Andries: Er komt een landelijke Taskforce Wonen en Zorg dat als voorbeeld kan dienen voor andere
gemeenten.
Minne: de werkgroep is nog niet bij elkaar gekomen. Vorig jaar zijn prestatieafspraken gemaakt, het
is nog niet duidelijk wat het vervolg hiervan zal zijn.
Op de bijeenkomst van 22 januari van de huurdersvereniging Sneek kwam naar voren dat mensen
financieel in de knel komen en er sprake is van stille armoede. Knelpunt is bijvoorbeeld dat iemand 6
weken moet wachten op UWV-uitkering en deze periode niet kan overbruggen.
d. Mensen met een beperking
Er zijn geen bijzonderheden.
e. Communicatie
Wietse wacht op input voor de nieuwsbrief, die gaat zo snel mogelijk de deur uit. Gerlof heeft een
offerte gekregen voor het ontwerp van de visitekaartjes. Het bedrag (rond 600 euro) wordt te hoog
gevonden. De werkgroep zoekt een goedkoper alternatief.
Minne bezoekt namens de vakbond met promotiemateriaal verschillende markten en kan namens de
WMO Adviesraad ook communicatie meenemen. Zijn er flyers beschikbaar? Die zijn er niet. De
nieuwsbrief kan wel worden gebruikt voor promotie met een vermelding naar website. De digitale
vindbaarheid is belangrijk. Gerlof controleert de vermelding op gemeentewebsite. Winkie merkt op
dat de verslagen goed vindbaar zijn.

6. Verslag overleg Zorgverzekeraar De Friesland
Bij dit overleg waren Gerlof, Andries en Arjen aanwezig. De Friesland heeft haar beleid voor de
komende jaren uitgelegd. De zorgverzekeraar wil meer inzetten op het voorliggende veld (preventie,
fit blijven). Andries wijst erop dat gemeenten dreigen af te haken w.b. de collectieve
ziektekostenverzekering voor minima. De werkgroep Werk en Inkomen neemt dit op in het overleg
met de gemeente (Joost). Arjen: ziekenhuizen gaan hun specialistische zorg meer concentreren. Het
kan dus zijn dat je in een ziekenhuis komt dat verder weg ligt. Winkie: het openbaar vervoer moet
hier meer op worden ingericht. Dit is een aandachtspunt.
7. Voortgang Inclusie Agenda
Vanwege ziekte van Douwien Klieuwstra is er nog niet veel voortgang geweest. Ze krijgt het eerste
half jaar de beschikking over een trainee ter ondersteuning. Andries stuurt ter info de Inclusie
Agenda van de gemeente Leeuwarden rond als deze is vastgesteld.
8. Voortgang nieuw aankooptraject WMO
Het is qua organisatie en planning niet meer haalbaar om het nieuwe traject in 2021 in te voeren, de
streefdatum is nu 1 januari 2022. Dat betekent dat de bezuinigingen ook zijn uitgesteld. De rol van de
WMO Adviesraad is overigens minimaal.
9. Jaarverslag
Gerlof wil graag van de werkgroepen een kort verslag ontvangen van maximaal 1 A4.
10. Rondvraag
Loek: heeft geen abonnement op Binnenlands Bestuur, maar deze bron is wel belangrijk om op de
hoogte te blijven op gebied van WMO. Op VNG-site is ook veel te vinden.
Andries: wil de komende tijd in beeld brengen en afspreken wat je wel en niet moet doen als WMO
Adviesraad en waar je invloed kunt uitoefenen en waar niet. Dus wat de meerwaarde is om
bijeenkomsten bij te wonen en in werkgroepen te zitten. De adviesraad heeft niet altijd invloed,
maar feeling met het onderwerp is ook belangrijk. Dit punt (speerpunten, focus) komt de volgende
vergadering op de agenda. Het DB doet een voorzet. Uitgangspunt zijn de werkplannen van de
werkgroepen.
11. Sluiting
Andries sluit om 11.40 de vergadering.
Volgende vergadering 24 februari 2020

