
 
 
 
      
 
Nijverdal, 13 april 2016 
 
 
Betreft: uitnodiging Wmo-raadsvergadering  
 
 
 
 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de Wmo-raad Hellendoorn. De vergadering wordt 
gehouden op maandag 18 april, in de Haarlezaal, Huis voor Cultuur en Bestuur. De aanvang van 
de vergadering is 19.30 uur. De vergadering is gesplitst in 2 delen. Het eerste deel bestaat uit een 
inhoudelijk overleg met de portefeuillehouder, wethouder Coes en zal tevens onder 
voorzitterschap van de wethouder plaatsvinden. Aansluitend zal de reguliere vergadering van de 
Wmo-raad voortgezet worden onder voorzitterschap van de heer G.S. Ingenhoest. 
 
 
De agendapunten 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Notulen Wmo-raad (deel 1) d.d. 31-08-2015 (zie bijlage) 
 

3. Overleg Wmo-raad  / wethouder Coes  

 
Bespreekpunten:  

 Wat is de stand van zaken omtrent TSN? 

 Ten aanzien van het mantelzorgcompliment is er een ruime verdubbeling richting de 
SVTO gegaan. Waar heeft dat toe geleid en wat is het resultaat? En wat gebeurd er met 
het restant van de gelden die niet zijn uitgegeven aan het mantelzorgcompliment? 

 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het cliëntervaringsonderzoek dat voor 1 juli 
2016 uitgevoerd moet worden? Worden hiervoor de vragen gebruikt die de VNG 
voorstelt en kan de Wmo-raad nog een suggestie toevoegen? 

 Wat verandert er inhoudelijk bij de aanbesteding Wmo en Jeugdwet 2016? 

 Wat is de stand van zaken over het onderzoek naar de stapeling eigen bijdragen? 

 Wat is verder de actuele stand van zaken?  
  

4. Rondvraag en sluiting 
 
 
 



Reguliere vergadering 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen 

 
3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 07-03-2016 (zie bijlage) 

  
4. In- en uitgaande post: (zie bijlagen) 

Ontvangen:  
01-03-16 Reactie gemeente op brief ‘Ongevraagd advies bezuinigingen Wmo’ 
 
Uitgaand:  
24-03-16 Brief_Mantelzorg (door projectgroep) 
 
Bijeenkomst: 
19-04-16 Informatiebijeenkomst Cliëntondersteuning Wmo, HvCB 

 
5. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk en anderen, svz 

woonservicegebieden 
 

6. Stand van zaken projectgroepen 
Projectgroep mantelzorg  
Projectgroep participatieraad 
Projectgroep klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon 

 
7. Regio-overleg Wmo-raden 

 
8. Rondvraag en sluiting 

 


