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1. Opening en vaststellen agenda 
AW opent de vergadering en heet iedereen welkom. GI is vanavond verhinderd en AW neemt waar als 
voorzitter. Er zitten 11 personen op de publieke tribune. 
 

2. Mededelingen 
geen. 

 
3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 18-07-2016  

Notulen worden onder dank vastgesteld 
 

4. Post en bijeenkomsten  
Ingekomen: 
19-07-16 Motie_Informatieavond huishoudelijke hulp 
20-07-16 Nota vervolgtraject herijking van het voorliggende veld en inrichten Learning Lab 
26-07-16 Uitnodiging SVTO voor 4 november 2016; Er zal een felicitatie gestuurd worden in  
    november. Wmo-raadsleden bekijken individueel of ze van uitnodiging gebruik maken. 
02-08-16 Reactie gemeente op brief ‘Reactie CEO 2015 en Mantelzorgcompliment 2016’ 
04-08-16 Informatiebrief raad Huishoudelijke ondersteuning  
16-08-16 Brief_Onbehoorlijk bestuur van de gemeente Hellendoorn; Binnen de agendacommissie zal  
  een passend antwoord geformuleerd worden. De brief is een samenvatting van een  
 bezwaarprocedure HH en wordt meegenomen in een ongevraagd advies HH naar de  
 gemeente. 
04-08-16 Rapport Senioren op Eigen Kracht; ter kennisneming.  
23-08-16 Samenvatting ouderenadviseur signalen; De Wmo-raad vindt de signalen zorgwekkend.   
  Enkele signalen zijn gebundeld, omdat ze van dezelfde strekking zijn. De Wmo-raad  
 constateert, nu er zoveel verschillende signalen binnen komen, dat sprake is van  
 trendvorming en besluit in een ongevraagd advies de signalen te bundelen richting college  
 van B&W en deze in CC naar de gemeenteraad te sturen.  
03-09-16 Brief BB_GL inzake huishoudelijke hulp; De Wmo-raad heeft al gereageerd op de HH en in die  
  zin sluit deze brief goed aan bij die van de Wmo-raad. De brief van BB en GL wordt a.s.  
 dinsdag in de commissie Samenlevingszaken behandeld. Het ongevraagde advies van de  
 Wmo-raad kan dan eventueel ook aangehaald worden. 
Cliënten kunnen individueel bezwaar aantekenen, maar dit is voor veel personen een grote drempel. 
Ervaring leert dat bijna geen gebruik van gemaakt wordt. De gehanteerde periode van een half jaar die 
de gemeente hanteert om de zaken goed te regelen vindt de Wmo-raad erg lang. Er komen nu wel heel 
veel signalen binnen van knelpunten bij cliënten die steeds verder in de problemen komen.   

 
Uitgaand:  
28-07-16 Brief_Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep voor beleid Huishoudelijke hulp 
04-08-16 Advies Eigen bijdrage Wmo. Het college van B&W heeft een collegevoorstel geformuleerd 
voor de gemeenteraad over wijzigingen op het gebied van de eigen bijdragen Wmo. Het advies van de 
Wmo-raad is als bijlage hieraan toegevoegd. 
29-08-16 Advies Vertrouwenspersoon/Nota herijking. De suggestie voor een pilot biedt een goede 
gelegenheid om de functie vertrouwenspersoon mee te nemen in het proces. De wmo-raad blijft van 
mening dat het instellen van een vertrouwenspersoon binnen de gemeente van grote meerwaarde is. 



  

 
Bijeenkomst:  
28-09-16 Congres Sociaal Domein, 17.30-22.00 uur Nijverdal.  EH zal Joke hiervoor opgeven. 
 

5. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, Participatie-overleg, gezamenlijke 
themagroepen en anderen. 
Ouderenbonden organiseren een ouderenmiddag op 6 oktober.  
Participatie-overleg: Gerard Ingenhoest (Wmo-raad) en Piet Hofman(Cliëntenplatform) zijn op 26 
september uitgenodigd voor een overleg met de wethouder. De gemeente wil graag op termijn toe 
naar één raad/aanspreekpunt.  
Het Cliëntenplatform  kijkt kritisch naar zichzelf en de doelgroepen die ze vertegenwoordigen. Het is 
belangrijk goed te luisteren naar wat er in de samenleving leeft. 
Het overleg met de gezamenlijke themagroep is op woensdag 21 september. Het onderwerp wordt de 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ.) 
 

6. Stand van zaken projectgroepen 
Participatieraad;  Gerard Ingenhoest (Wmo-raad) en Piet Hofman(Cliëntenplatform) zijn op 26 
september uitgenodigd voor een overleg met de wethouder. De gemeente wil graag op termijn toe 
naar één raad/aanspreekpunt. 
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon; Advies is verstuurd. 
Mantelzorg;  Vanmiddag is de projectgroep nogmaals bij elkaar geweest. De projectgroep heeft 
aangegeven bij de standpunten van 24 maart te blijven. Het compliment dient in ieder geval verhoogd 
te worden naar € 100,-. Ook trekt de projectgroep het Zinin arrangement in twijfel. Het aantal 
aanvragen (26) staat niet in verhouding tot de pr-kosten, die zijn gemaakt om dit onder de aandacht te 
brengen. Daarnaast is de begroting /subsidieaanvraag van de SVTO is niet openbaar. Het blijft 
onduidelijk wat het budget is voor het mantelzorgcompliment. Bovendien heeft de projectgroep 
wederom aangegeven dat de Wmo-raad van mening is dat overgebleven mantelzorggelden besteed 
moet worden aan mantelzorgers en niet naar het sociaal domein mag terugvloeien. Er wordt nog een 
vervolg reactie opgesteld. 
Vervoer; De projectgroep heeft een concept-advies opgesteld. Aanvullen met: Hoe gaat de 
indicatiestelling. Hoe is de rechtsbescherming geregeld van de burger? Kun je bezwaar maken? In 
welke verordening wordt dit geregeld. Hoe is het met Valyss geregeld? De Wmo-raad kan tot 
donderdag reageren op het advies. 
Op 6 oktober komt de projectgroep nog weer bij elkaar. Anton Wind, Anja den Dolder en de 
begeleidingscommissie vervoer zullen hier ook bij aanwezig. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Geen rondvraag. AW bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 
 
 

 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 

  Verslag rekenkamer 18-6-2016 gemeente 

  Advies vervoer 5-9-2016 Wmo-raad 

  JE opgeven voor congres sociaal domein 5-9-2016 EH 

  Voorzet ongevraagd advies met samenvatting punten ouderenadviseur 5-9-2016 EH 

     

     

 
 


