
  

   Conceptverslag 18-07-2016 

  

  Ina Nijmeijer  - IN  Joke Evers-Heetkamp - JE 

  Lia Trentelman - LT  Anneke van der Wal - AvdW 

  Anton Bruggeman - AB  Arthur van der Woude - AW

  Ank Heemskerk - AH  Roel van de Berg - RB

  Ben Schothans - BS  Gerard Ingenhoest (voorzitter) - GI 

     

  aanwezig   Evelien Hondebrink (SDW) - EH 

  afwezig   Anton Windt (gemeente Hellendoorn) 

 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
GI opent de vergadering. Een hartelijk welkom voor publieke tribune  met 11 personen. AH is afwezig. 

 
2. Vervoersnotitie, toelichting door Anton Windt (gemeente Hellendoorn) 

o In de Visie staat dat gemeente wil gaan inzetten op en stimuleren van de eigen kracht van mensen en 
lokale initiatieven, het maximaal gebruik wil maken van het openbaar vervoer. En een gezamenlijke 
inkoop van een maatwerkvoorziening vervoer voor alle vormen van geïndiceerd vervoer. Het resultaat 
is een integrale oplossing met lokale toegang, regionale contractvorming, lokale en regionale 
doorontwikkeling. 

o Dat wil zeggen dat er een betere afstemming van de verschillende vervoergebruikers, zoals 
maatwerkvervoer (regio taxi), doelgroepenvervoer en leerlingen vervoer komt. Er zal kritischer worden 
gekeken naar de eigen mogelijkheden van de wmo-aanvrager, waarbij wmo-consulenten de indicaties 
uitvoeren. De criteria voor de indicatie voor maatwerkvervoer worden dit jaar opgesteld.  

o Buurtbus wordt uitgevoerd door vrijwilligers, maar valt wel onder gegarandeerd vervoer, net als de 96 
buslijn.  Ov-vervoer hoeft niet per definitie door betaalde krachten te zijn, buurtbus is dus een goed 
alternatief. 

o Per 1-7-2017 moet de aanbesteding afgerond zijn. Eerst het leerlingen- en maatwerkvervoer (regio 
taxi). En dan wordt vervolgend per 1-7-2018 het doelgroepen vervoer ingevoerd. 

o De regio-taxi verdwijnt, dat staat vast. Echter, op basis van de verbruiksgegevens kan eventueel 
besloten worden om een extra openbaar vervoer punt in te voeren. Bijvoorbeeld lijn 96, die ook langs 
Krönnenzommer rijdt. 

o Er zijn 5 mobiliteitsprofielen; van licht tot zwaar. Die zijn voor alle gemeenten hetzelfde, maar elke 
gemeente indiceert volgens zijn eigen regels. Samen 14 neemt ook de verantwoordelijkheid voor het 
doelgroepenvervoer op zich. Cliënten van een dagbesteding, die geen indicatie voor vervoer hebben, 
gaan nu met de regiotaxi.  

o Er ligt een contract met Syntus tot 2022. De gemeenten willen gezamenlijk met de provincie een 
informatiepunt inrichten voor reizigers en consulenten. Het voorstel is dat Syntus dit gaat doen. 

o De Wmo-raad vraagt aandacht voor personen die nu incidenteel ’s avonds  (i.v.m. slecht weer, niet ’s 
avonds durven te rijden etc.) gebruik maken van de regio taxi. Zij hebben volgend jaar een indicatie 
hiervoor nodig of inwoners moeten gebruik maken van gewone taxi. Hoe denkt de gemeente dat straks 
te gaan indiceren?  

o Er is sprake van een besparing. Is dat een doelstelling? Budget is beperkt, maar besparing is niet 
leidend. 

o De ouderenbonden doen de suggestie om fysiek een loket in te richten om het aanvragen van een ov-
kaart te vereenvoudigen. 

o Is het vervoer van de dagbesteding alleen in het kader van de Wmo en niet vanuit de WLZ? Anton 
Windt zoekt dit uit. Vervoer is alleen in het kader van de Wmo, op 1-8-16 bekend. 

o Begin September zou Anton Windt graag een reactie op de visie willen ontvangen. 22 september wordt 
het in college besproken 
 
Samenstellen projectgroep; Roelof Menkveld, Jan Imhof, Ank Heemskerk, Jan Woertman en Anton 
Bruggeman. Evelien zal voor eerste bijeenkomst een datumprikker uit laten gaan. AW zal contact 
opnemen met Roelof Menkveld of hij bij de projectgroep het voortouw wil nemen. 
 



  

3. Mededelingen 
- Interview met rekenkamer; Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de VIA teams. AW en LT 
hebben hier aan meegewerkt. Hier volgt nog een verslag van. 
 

4. Concept-verslag(en) Wmo-raad d.d. 18-04-2016 deel 1 en deel 2 
Deel 1 n.a.v.: 
De mantelzorggelden zijn niet geoormerkt. Het restant vloeit terug naar het reserve sociaal domein. 
De vraag van RB m.b.t. eigen bijdrage is formeel beantwoord. RB geeft aan dat gemeente wel aan kan 
geven dat iedereen bericht heeft gehad, maar dit heeft hij uit eigen ervaring gemeld en hij heeft geen 
bericht ontvangen van de gemeente.  
 
Deel 2 n.a.v.: 
Stand van zaken navragen m.b.t. het CEO en Jeugd. EH zal de onderzoeken opvragen bij de Anja 
Mulder. Overige actiepunten met Anja Mulder doornemen tijdens agendacommissie. 
 
Notulen worden onder dank vastgesteld. 
 

5. Post en bijeenkomsten 
Ingekomen: 
30-06-16 Uitgangspuntennotitie Implementatie Twentse Visie op vervoer  
30-06-16 Regionale visie vervoer 
27-05-16 Kwaliteitseisen aanbesteding maatwerkvoorziening (begeleiding en dagbesteding) 2016 
Dit zijn aanbestedingseisen vooraf.  De Wmo-raad wil graag weten hoe de gemeente toezicht houdt op 
geleverde zorg. Wmo-raad wacht af wat er uit het CEO komt. 
23-05-16 Collegebesluit en procesnota’s ter afronding van de twee pilots jeugdzorg; Resultaten en 
aanbevelingen pilots jeugdzorg, procesnota pilot arts als centrale figuur in jeugdzorg, procesnota pilot 
jeugdzorg nieuwe stijl.  
11-05-16 Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd  
21-04-16 Procesverloop overname activiteiten TSN Thuiszorg  
19-04-16 Antwoord op vraag n.a.v. PGB tarief en bijbehorende infobrief gemeente HH tarieven  

 
Uitgaand:  
02-05-16 Reactie CEO en mantelzorgcompliment.  
Meerdere personen uit één gezin mogen het mantelzorgcompliment aanvragen. 
 

6. HO en de rechtelijke uitspraak 
Donderdag 7 juli zijn de 14 Twentse bestuurders bij elkaar geweest. Bij dit overleg stond HO op de 
agenda. Er is aan de bestuurders een memo toegestuurd namens de regionale werkgroep HO. In deze 
memo staat dat er aanpassingen nodig zijn om de HO in Twente sluitend te krijgen. Hiertoe zijn twee 
mogelijkheden: 
1. Resultaatgericht blijven werken en de benodigde aanpassingen verrichten; 
2. Teruggaan naar werken met uren. 
 
De bestuurders zijn gevraagd een gezamenlijk opdracht te verstrekken om één van de mogelijkheden 
nader uit te werken. Het uitwerken van een scenario en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld wel/geen 
aanbesteding) heeft consequenties voor een wel/geen tijdelijke oplossing. Hellendoorn schat in dat het 
uitwerken van een scenario veel tijd in beslag zal nemen. Daarbij heeft de wethouder aangegeven 
graag één keer een zorgvuldige slag te willen maken. Het bedenken van een tijdelijke oplossing, is dus 
ook iets waar de gemeente hard mee bezig is. 
 
Jan Ekelenkamp (publieke tribune) vertelt een casus uit de praktijk over tijdelijke aanvraag van extra 
hulp. Gemeente zou maatwerk moeten leveren, maar geeft aan dat extra hulp binnen de bestaande 
indicatie geleverd moet worden, zo lang er geen duidelijkheid is. De hulp wordt nu bekostigd uit uren 
die reeds in rekening zijn gebracht door de zorgleverancier, maar niet afgenomen zijn door cliënt. Een 
op zich staan opmerkelijk feit dat veelvuldig voorkomt. 
 
De gemeenteraad heeft met 3 partijen een motie ingediend. Wmo-raad besluit een reactie naar college 
te sturen in gezamenlijkheid met de ouderenbonden.  
 

7. Adviesaanvraag Eigen bijdrage Wmo 
De hoogte en stapeling van eigen bijdragen zorgen voor problemen bij cliënten. Hier heeft de 



  

ombudsman een rapport over geschreven. Gemeenten gaan hier verschillend mee om. Zaanstad heeft 
bijvoorbeeld een plafond ingesteld van € 230,-. Hellendoorn kijkt naar verschillende mogelijkheden en 
heeft dit besproken met de Wmo-raad. Consulenten nemen tijdens het keukentafelgesprek een 
overzicht mee, waarop een indicatie van de eigen bijdrage staat. Er komt een doorrekening van 4 
verschillende  alternatieven. De Wmo-raad is gevraagd hier advies over uit te brengen. Het wachten is 
op deze doorrekening.   
 

8. Woonservice (nu Buurt aan Zet) 
Als vast agendapunt terug laten komen. 
- Presentaties demografische ontwikkelingen en Buurt aan Zet 
- Presentatie Mark Paalman. Gemeente heeft deze presentatie ook. 
 

9. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, Participatie-overleg, 
gezamenlijke themagroepen en anderen. 
Ouderenbonden; Er ligt een uitnodiging van een aantal politieke partijen om te praten over een 
ouderennota. De ouderenbonden zijn voornemens een politieke avond te organiseren op 4 oktober 
2017. Ouderenbonden vragen zich af hoe de krimp en toename van ouderen het beleid beïnvloeden 
binnen de gemeente.  
Het voornemen is om een wensenlijst op te stellen t.b.v. de politiek voor het verkiezingsprogramma 
opstellen. 
Participatie-overleg ;Morgenmiddag heeft de gemeente een overleg over de concept-notitie 
participatie-raad. De opmerkingen van Wmo-raad en Cliëntenplatform worden hier in meegenomen. 
Cliëntenplatform; geeft aan dat het Talentenportaal is geëvalueerd.  Het Talentenportaal is samen met 
lokale werkgevers opgezet om werkzoekende uit de uitkeringsbestanden van de gemeente zo snel 
mogelijk te begeleiden naar een betaalde baan. Het team bestaat uit 4 mensen. Het project is enerzijds 
een actieve benadering van de werkgevers en anderzijds een intensieve begeleiding van 
werkzoekenden. Het resultaat moet zijn dat uitstroom uit de uitkering plaats vindt. 
De stand van zaken omtrent Soweco is uitgelegd.  
Regge-stroom kan mogelijk wat betekenen voor personen die zijn afgesloten van stroom. 
 

10. Stand van zaken projectgroepen 
Participatieraad; zie hierboven 
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon; Het streven is om in het najaar een standpunt te 
verwoorden. 
Mantelzorg; De projectgroep heeft met Bert Protzman, beleidsambtenaar gemeente Hellendoorn, een  
gesprek gehad om mee te denken over het in te vullen beleid. Voor de kerst moet het beleid afgerond 
zijn. Er zijn nu 26 theaterarrangementen uitgedeeld. In totaal zijn er 553 mantelzorgcompliment 
aangevraagd. 
Voor begin september een datumprikker uitzetten voor de projectgroep om de ervaringen en 
suggesties van de projectgroep op papier te zetten. De projectgroep heeft gevraagd of ze de subsidie-
aanvraag van de SVTO in mogen zien. 
 

11. Regio-overleg voorzitters Wmo-raden 21-06-16  
Notulen ter kennisname. 
 

12. Vervanger Roelof Menkveld en Eelco Vermeij in klankbordgroep woonservice  (Buurt aan Zet) 
Nijverdal Noord en Nijverdal Zuid.  
Roel van de Berg neemt Nijverdal Noord voor zijn rekening en Ben Schothans Nijverdal-Zuid. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 

 

 Actielijst   

  Nadere kennismaking met consulenten en ambtenaren 19-01-2015 Gemeente 

  Reactie rapport keukentafelgesprek, tegelijk met reactie CEO 18-04-2016 Gemeente 

  Vervanger Roelof Menkveld in Wmo-raad   

  Besloten Wmo-raadsvergadering met jeugd- en wmo consulent AC 15-03-
16 

Gemeente/Wmo-
raad 

  Datumprikker projectgroep vervoer 18-6-2016 EH 



  

  Verslag rekenkamer 18-6-2016 gemeente 

  Is het vervoer van de dagbesteding alleen in het kader van de Wmo of 
ook vanuit de WLZ? 

18-06-16 gemeente 

  Onderzoek CEO en Jeugd 18-06-16 gemeente 

  Concept-reactie opstellen in gezamenlijkheid ouderenbonden HO 18-06-16 GI 

  Adviesaanvraag  Eigen Bijdrage na ontvangst doorrekening alternatieven 18-06-16 gemeente 

  Datumprikker begin september voor projectgroep mantelzorg 18-06-16 EH 

 
 


