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1. Opening en vaststellen agenda 
A.m.k.: AB, AvdW 
A.z.k.: AH, AW 
 

2. Vervoer, toelichting door beleidsambtenaar Jozien Horjus  
Aan de hand van een pp presentatie wordt de stand van zaken toegelicht.  
Uitgangspunten: 

1. Op 1 juli 2017 verdwijnt de regiotaxi. De mensen die nu zonder indicatie gebruik maken van de regio 
taxi, kunnen dat straks niet meer. Om dit wel te kunnen faciliteren zal het openbaar vervoer versterkt 
moeten worden.  

2. Op 1 juli 2017 zijn er voldoende voorliggende voorzieningen op het doelgroepenvervoer.  
3. Op 1 juli 2017 is er een afgeronde en gegunde aanbesteding.  

 
Mondelinge terugkoppeling op de brief van de projectgroep vervoer: 
Gemeente deelt de zorgen, dat er in de praktijk niet teveel moet veranderen aan de regiotaxi.  
Het meenemen van de Wmo-raad werd bemoeilijkt, doordat het vanuit de regio verboden werd om 
stukken openbaar te maken i.v.m. de aanbesteding. Wel is het advies van de projectgroep ter harte 
genomen. 
 
Herindicaties zijn niet aan de orde. Mevrouw Horjus gaat de gemeente wel adviseren om beter in beeld 
te krijgen hoe de populatie pashouders er uit ziet. Er werd altijd geoffreerd op basis van het aantal 
ritten.  
Zonder pasje kan in juli 2017 geen gebruik meer worden gemaakt de regiotaxi. Het openbaar vervoer 
wordt versterkt. Zo wordt de buurtbus uitgebreid met een halte naar Krönnenzommer en de provincie 
gaat de OV buslijnen herzien. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van de regiotaxi zonder 
pasje slechts om 2 ritten per dag voor de hele gemeente gaat. Gebruikers zonder pasje kunnen volgend 
jaar een aanvraag voor een indicatie (pasje) indienen. 
Wat worden de voorwaarden voor een pasje? Er is in elk geval sprake van twee groepen. Het is een 
minimavoorziening en inwoners met een Wmo-indicatie kunnen in aanmerking komen. De indicatie is 
persoonsafhankelijk. Er is enige discussie over de indicatie-eisen en gemeente in nog zoekende naar de 
juiste invulling. De gemeente is nog zoekende en Wmo-raad vraagt of hier meer documentatie over is. 
In de Visie heeft het aanpakken van de OV-infrastructuur nu prioriteit. Na analyse kan dan bekeken 
worden hoe groot en of er dan nog sprake is van een probleem.  
JI geeft aan het weinig zin heeft om nu op inhoud te kijken naar indicaties, gemeente geeft immers aan 
maatwerk te leveren. Hij adviseert het Clientenplatform en de Wmo-raad om goed te kijken waar de 
mensen op vast lopen en welke signalen er binnen komen. Dan kan op beleid bijgestuurd worden. 
  
Grenseffecten zijn goed doordacht. Dit is een technisch verhaal en zal via de mail verstrekt worden. 
Hoe zit het met ZGT Hengelo? Voor bepaalde medische ingrepen moet men naar ZGT en met 5 zones 
red je dit niet. Het ZGT heeft dit zelf opgelost d.m.v. een vervoersdienst. 
Gemeente geeft aan of iemand geschikt is om gecombineerd vervoerd te worden.  
 
OMD-vervoer (Ondersteuning Maatschappelijke deelname) naar dagbesteding: Er loopt een pilot met 
zorgaccent. In alle zorgcontracten zit een component vervoer die eruit gaat. Zorgverleners, zoals 
bijvoorbeeld zorgboerderijen zijn dan ook niet meer verantwoordelijk voor het vervoer. Mevrouw 



  

Horjus geeft aan dat vervoerders een lijst ontvangen hoe laat de cliënten op een dagbesteding moeten 
zijn  en dat de vervoerder zich contractueel vastleggen op het contract.   
De Wmo-raad geeft aan dat dit de keuzevrijheid van een cliënt beïnvloedt. Nu wordt het vervoer vaak 
door de zorgboerderij zelf geregeld, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Wanneer een cliënt in  
Holten woont, zal hij geen gebruik (meer) kunnen maken van een zorgboerderij in Haarle. 
 
Cliëntenplatform maakt zich zorgen om verdringing, betaald werk dat steeds meer door vrijwilligers 
gedaan wordt. De gemeente benadrukt dat Syntus mensen in dienst heeft. En door het 
professionaliseren en aanbesteden van het vervoer maak  je ook gebruik van betaalde krachten. 
 
Planning is als volgt: 
Maart gunning, op  1-7-2017 start incidenteel Wmo-vervoer 
1-1-18 start OMD vervoer (dagbesteding) 
1-8-18 start leerlingenvervoer 
 
Afgesproken wordt dat  de gemeente het programma van eisen mailt. Hierin staan ook duidelijk de 
kwaliteitseisen vermeld die gesteld worden aan het dagbesteding vervoer en leerlingenvervoer.  
 
Er wordt een klachtencentrum ingericht na implementatie. 
 
Afgesproken wordt dat de Wmo-raad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Het 
organiseren van een aparte bijeenkomst voor dit onderwerp wordt daarbij aangehaald. 
 

3. Adviesaanvraag Koersdocument, toelichting door beleidsambtenaar Esther Snoeijer  
De gemeente heeft de Wmo-raad verzocht advies uit te brengen over het Koersdocument voor 9 
januari 2017. Het collegebesluit staat voor 17 januari 2017 gepland. 
Het is een visiestuk. Er is een beslissing genomen om te bekijken hoe het inkopen van Wmo en 
Jeugdhulp in de toekomst anders kan. Het OZJT heeft hiervoor regionaal de gemeentelijke wensen 
geïnventariseerd en samengevat in dit document. De praktische uitwerking en haalbaarheid volgt dan 
ook nog. 
In de gemeente Hellendoorn is de consulent de regisseur. 
Wat is verschil tussen voorveld en voorliggend veld? Met het voorliggend veld wordt het aanbod van 
diensten bedoeld, waar gebruik van kan worden gemaakt, voordat  zorg geïndiceerd wordt. Met het 
voorveld wordt waarschijnlijk hetzelfde bedoeld. LT pleit voor ‘normaal’ taalgebruik. De 
beleidsambtenaar beaamt dit, aangezien dit mede naar inwoners gecommuniceerd moet worden. 
Hoe zit het met de privacy wanneer je met 1 plan, 1 regisseur werkt? Dat ligt al vast het privacyprotocol 
jeugdzorg, maar zal een blijvend aandachtspunt worden.  
In de praktijk moet het uitwijzen hoe het gaat lopen. De Wmo-raad geeft aan dat de consulenten  
voldoende uitgerust moeten worden om voor elke cliënt een passende oplossing te vinden. Maatwerk 
blijft een spanningsveld en het ligt er mede aan welke opdracht de consulent meekrijgt. 
Wmo-raad vind het zeer positief dat kwaliteitseisen en toetsing hierop opgenomen is. Alsook het 
aangaan van de langdurige overeenkomsten. Gemeente geeft aan dat deze rond de 4,5 jaar zullen 
liggen. 
Dit document is een eerste aanzet. In april heeft de gemeente meer inzicht in de uitwerking, de 
financiële doorrekening volgt daarna.  
De streefdatum 1 januari is 2018, maar de vraag is of dit haalbaar is. 
 

4. Mededelingen 
Woensdag 11-1-2017 is er om 13.30 uur een werkbezoek bij Parallel, Zorgaccent  
Woensdag 25-1-2017is er om 13.30 uur een werkbezoek bij InteraktContour 
 

5. Conceptverslag Wmo-raad van 25-10-2016, deel 1 en 2 
Uitleg van de gemeente over de mantelzorggelden uitleg volgt nog. 
 
Deel 2: 
N.a.v.: Participatieraad: de groep is gevormd en op 25 januari 2017 is de eerste bijeenkomst. 
Buurt aan Zet (BaZ): Op 24-11-16 zijn de vertegenwoordigers van de verschillende groepen bij elkaar 
geweest en op 8-2-17 is de vervolgbijeenkomst.  
 

6. Post en bijeenkomsten  



  

Ingekomen: 
27-09-16 Nota collectieve verzekering Menzis voor inwoners met laag inkomen 
27-09-16 Nota  collectieve verzekering Salland Verzekeringen voor inwoners met laag inkomen 
27-09-16 Jaarrapportage Mee IJsseloevers 2015 
31-10-16 Aanbesteding maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017 
03-11-16 Eindrapportage onderzoek HHM norm huishoudelijke ondersteuning in Twente (onder 
embargo).  
Via nieuwsbrief Griffie  Aanpassing verordening maatschappelijke ontwikkeling en verordening 
maatschappelijke ondersteuning maatschappelijke ondersteuning 2017 (n.a.v. wijziging eigen bijdrage 
Wmo) 
Via nieuwsbrief Griffie Nota rapport Senioren op eigen kracht 
Via nieuwsbrief Griffie Veiligheidsnota; in themagroep 1 is dit in het verleden behandeld. Dit 
onderwerp in een themabijeenkomst behandelen i.o.m. AW. Tijdens de Raadscommissie ABZM was 
een interessante inleiding door de politie. 
09-12-16 Reactie op signalen van cliënten na vermindering HH. De Wmo-raad is teleurgesteld in de 
reactie van de gemeente en vraagt zich af hoe serieus zij genomen wordt, wanneer de gemeente 
duidelijke schrijnende signalen vanuit de doelgroep zo makkelijk naast zich neerlegt, omdat die op 
‘oneigenlijke’ (via seniorenvoorlichters) wijze verkregen zou zijn en niet persoonlijk gemeld zijn bij het 
loket.     
09-12-16 Reactie op brief van 5 september inzake HO 
 
Ten aanzien van de collectieve verzekeringen: Het niet gebruik maken van regelingen is een zorg van 
het cliëntenplatform. Het is een goede verzekering, maar doordat deze maandelijks iets duurder is, 
wordt er minder gebruik van gemaakt dan wenselijk. Aan het eind van het jaar zijn mensen die 
maximale zorg afnemen stukken goedkoper uit. Personen kunnen hier gebruik van maken wanneer zij 
tot 130% van het minimum inkomen ontvangen. 
 
BS doet de suggestie om er bij de gemeente op aan te dringen bij de gemeente om hier meer 
bekendheid aan te geven. JI geeft aan dat ze dit bij de eigen wethouder hier al op hebben 
aangedrongen. De AC zal dit meenemen in het overleg met wethouder Coes op 12 januari. 
 
Er is nog een korte discussie over het PGB. PGB en begeleiding gaan per definitie niet samen, maar op 
juridische gronden is dit vrijwel niet te weigeren.  
  

7. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, Participatie-overleg, gezamenlijke 
themagroepen en anderen. 
Verslag cliëntenplatform 14-11-16 
Verder geen bijzonderheden  
 

8. Stand van zaken projectgroepen 
Participatieraad: zie hierboven 
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon; hier wordt in 2017 weer nader invulling aan gegeven 
Mantelzorg: er is nog geen antwoord over de subsidie van de STVO, uiteenzetting mantelzorggelden en 
op de brief van de projectgroep. De Agendacommissie heeft dit op 1 december nog met Anja Mulder 
besproken. Zij zou dit nogmaals intern aankaarten. 
Overleg met voorzitters: vanuit de gezamenlijke voorzitters is aangegeven dat gemeenten hun eigen 
kwaliteit moeten toetsen. GI verwacht dat gemeenten hier niks mee gaan doen. 
 

9. Planning 2017 
23-1, 6-3, 10-4, 29-5, 17-7, 11-9, 30-10, 11-12 
Alle vergaderingen op maandag om 19.30 in het HvCB, m.u.v. 23 januari. Deze is in Hellendoorn, 
Noaberhuus. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Ten aanzien van de vacatures zijn er in januari gesprekken met 4 kandidaten. 

 

 Actielijst   

  Besloten Wmo-raadsvergadering met jeugd- en Wmo-consulent AC 15-03-16 Gemeente/Wmo-
raad 



  

  Bespreken jaarcijfers met BS 25-10-2016 EH en GI 

 


