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Wat opviel was dat er op deze avond na een tropische dag minder aanwezigen 

waren dan je zou mogen verwachten. Of lag dat misschien toch aan het feit dat 

de site van de WMO-raad al een maand niet is bijgewerkt? 

Feit is in ieder geval dat we met een vervelende ICT-storing te maken hebben.  

De voorzitter bood excuses daarvoor aan maar er zal meer aan moeten 

gebeuren. (Op het moment dat u dit leest is dat zeer waarschijnlijk ook al 

gebeurd. 

Agenda punt 2 vermeldde een toelichting op de stand van zaken betreffende 

voortgang integrale inkoop jeugd en wmo. De beleidsambtenaar gaf uitleg en 

wat daar met name naar voren kwam is, dat het nog lang geen gelopen race is. 

Temeer ook omdat het niet alleen om de gemeente Hellendoorn gaat, maar we 

te maken hebben met 14 gemeentes. Daarvan heeft 1 gemeente al laten weten 

eerst de kat uit de boom te willen kijken voordat men zich gaat binden aan 

onduidelijke afspraken en/of contracten. 

Ook deze avond kwam weer het (vrijwilligers)vervoer van cliënten naar en van 

dagbesteding ter sprake. Zoals bekend verdwijnt dit vrijwilligerswerk en wordt 

per 2018 uitgevoerd door een commercieel vervoersbedrijf. 

Hoewel er begrip is voor de juridische zaken en (on)mogelijkheden, heerst er 

toch een breed ongenoegen en onbegrip voor de praktische gang van zaken. 

Iedereen is bezig met het zoeken naar alternatieven en andere mogelijkheden, 

die binnen de wet passen.  

Het gegeven ‘Right to Challenge’, waarbij inwoners zelf binnen de Wmo-

wetgeving taken ter hand kunnen nemen,  zou volgens diverse mensen en 

instanties moeten kunnen leiden tot een praktischer oplossing van het 

probleem. Momenteel wordt door de vrijwilligersorganisatie uitgezocht of dit 

alsnog een begaanbaar pad is. 

Wordt vervolgd. 

Er is tijdens deze vergadering een nieuwe Wmo-werkgroep in het leven 

geroepen, die het probleem zorgmijders op de kaart zal zetten, aangezien er 

signalen op ons afkomen dat cliënten om financiële redenen zorg die nodig is 

niet afnemen c.q. krijgen.  



Werkbezoeken aan het Dagactiviteiten Centrum (DAC) van Dimence en een 

locatie van het RIBW (beiden in Nijverdal) werden geëvalueerd en als zeer 

nuttig ervaren. De Wmo-raad heeft zich uitgesproken in de (nabije) toekomst 

meer van dit soort werkbezoeken af te leggen. 

Al met al een leerzame vergadering waar de nodige niet eenvoudige zaken de 

revue passeerden. 
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