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Conceptnotulen 26-03-2018 

  

  Ina Nijmeijer  - IN  Joke Evers-Heetkamp - JE 

  Lia Trentelman - LT  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO 

  Anton Bruggeman - AB  Arthur van der Woude - AW

  Ank Heemskerk - AH  Roel van de Berg - RB

  Ben Schothans - BS  Jan Veerman - JV 

  Gerard Ingenhoest (voorzitter) - GI  Trudy Weierink-Siers - TW 

  Mira ten Brummelhuis - MtB  Evelien Hondebrink (SDW)   

 

  aanwezig   afwezig   

     

 

1. Opening en vaststellen agenda  
GI opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zitten 6 personen op de publieke 
tribune.  

 
2. Toelichting over Buurtbus door beleidsambtenaar Reinier Valk  

Beleidsambtenaar is verhinderd. 
 
3. Presentatie Stichting Evenmens door Henriëtte Veneberg en Ina Versmissen  

Zorgcoördinatoren/zorgconsulenten Henriëtte en Ina vertellen aan de hand van een aantal 
casussen over de verschillende diensten die de Stichting Evenmens biedt. Voorbeelden zijn: OASE 
(ouders autisme steunen elkaar), ondersteuning van de jonge mantelzorgers, de Vrijwillige 
Palliatieve Terminale Zorg, bijeenkomsten voor slechtzienden en blinden, de cursus ‘omgaan met 
dementie’.  
Evenmens is blij met het effect van het mantelzorgcompliment waardoor de stichting makkelijker 
in contact komt met mantelzorgers.  
Het mantelzorgcompliment blijft in 2018 gehandhaafd op € 75,-. Dit verbaast de Wmo-raad die 
hierover op 28 februari 2018 een gevraagd advies uitbracht. Het advies was € 100,- en de Wmo-
raad wacht nog op een reactie van de gemeente hierop. LT zal de betrokken ambtenaar, de heer 
Bert Prozman hierover bellen.  
De Stichting Evenmens heeft ongeveer 260 vrijwilligers op wie een wisselend beroep wordt 
gedaan. Vrijwilligers vindt men vooral in het eigen netwerk, bijvoorbeeld door het geven van 
presentaties en door het  enthousiasme van andere vrijwilligers. Daarle en Daarlerveen worden 
ook bediend door Stichting Evenmens. Dat werkt goed, omdat de stichting ook in Twenterand 
actief is.  
De zorgvragen worden steeds complexer met name als het gaat om GGZ-problematiek. 
Vrijwillige thuiszorg is aanvullende zorg door vrijwilligers. De stichting werkt nauw samen met de 
professionele zorg. 
Mantelzorgers weten de Stichting Evenmens te vinden via het Wmo-loket, Stichting de Welle, 
wijkteams, het eigen netwerk, kortom via veel verschillende kanalen. Mantelzorgers zijn 
inwoners die zorgen voor een naaste, maar zij hebben hiervoor niet gekozen en kunnen hier niet 
zomaar mee stoppen. Mantelzorgers zijn in die zin dus geen vrijwilligers en worden niet 
geregistreerd als vrijwilliger.  

 
4. Mededelingen  

- AW en AB kampen met gezondheidsproblemen. 
- JO heeft namens de RIBW een klacht ingediend over de ontvangst van cliënten bij 'Sporten ‘t 
werkt' van de gemeente Hellendoorn op de donderdagmorgen. Deze activiteit is bedoeld voor 
mensen op de onderste treden van de participatieladder, ter bestrijding eenzaamheid en sociaal 
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isolement. De ontvangst en bejegening van cliënten was onbehoorlijk. In het bijzijn van de 
cliënten werd aangegeven dat eerst bepaald moest worden of het niveau van de cliënten wel 
hoog genoeg was en of zij binnen de groep pasten.  
 

5. Conceptverslag Wmo-raad van 29 januari 2018  
Punt 6: Dimence moet RIBW zijn. Er wordt nauw samengewerkt, maar het is geen 
samenwerkingsverband. 
Naar aanleiding van: 
Wethouder Coes heeft aangegeven dat er op 1 april 2018 een ‘nota dementievriendelijke 
gemeente’ moet liggen. TW heeft in een gesprek met Wmo-consulenten aangegeven dat het 
belangrijk is om verbinding te zoeken met andere partijen. Praktijkondersteuners merken dat er 
vooral vanuit protocollen wordt gewerkt. 
Het ‘Bestek maatwerkvoorziening vervoer Twentse gemeenten’ (regiotaxi, leerlingenvervoer en 
vervoer OMD/jeugd) is per mail ontvangen.  
Bij de beleidsambtenaar vervoer is het verzoek neergelegd  om de Begeleidingscommissie 
leerlingenvervoer te betrekken bij de plannen voor de herinrichting van de weg en het fietspad 
naar de Elimschool. De Wmo-raad ondersteunt dit verzoek. 

 
JO neemt contact op met Dimence om te vragen wat er met de timmerafdeling van het 
Nijverhuis is gebeurd met de verhuizing van het activiteitencentrum DAC naar het Timmerhuis. 

 
6. In- en uitgaande post 

Na de bijeenkomst over de sluiting poliklinieken in het ZGT heeft Ton Ruikes (directie) de daar 
gemaakte afspraak, om de gemeente Hellendoorn en ook de Wmo-raad 1-2 maal per jaar op de 
hoogte te houden, schriftelijk bevestigd. Tijdens deze bijeenkomst heeft Wmo-raad onder meer 
aangegeven dat er geen bus loopt van Nijverdal naar Almelo. Een van de argumenten voor 
sluiting is namelijk een goede openbaar vervoersvoorziening. De heer Ruikes was hier niet van op 
de hoogte. Ook wist hij niet dat alle afspraken met de dermatoloog in het Medisch Centrum 
Nijverdal in de december 2017 al werden verplaatst naar Almelo. De cliëntenraad van het ZGT 
was absoluut niet geïnteresseerd in een gesprek met de Wmo-raad. Er komen nu wel veel 
klachten over de sluitingen rechtstreeks binnen bij de specialist van het ZGT.  

 
Evaluatie sociaal domein: De werkgroep heeft geconcludeerd dat het schrijven van een tweede 
meer inhoudelijk advies achterhaald is. Het is niet aan de Wmo-raad en het Cliëntenplatform om 
nieuw beleid op te stellen. Daarnaast heeft de gemeenteraad inmiddels besloten dat de 
evaluatie goed bruikbaar is als overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad. Ook zijn na de 
themabijeenkomst over de Participatiewet de knelpunten door de gemeente goed opgepakt. De 
Wmo-raad zal dit een kort vervolgadvies neerleggen. Daarin wordt nog wel extra aandacht 
gevraagd voor het probleem van verwarde personen die bij de behandelende instantie 
uitbehandeld zijn, maar voor de omgeving wel overlast veroorzaken.  
 
De gemeente heeft het advies over de Right to Challenge grotendeels overgenomen. De Wmo-
raad heeft met een aanvullend advies nog aangegeven dat het bij aanbestedingen juridisch 
mogelijk moet zijn het recht van uitdagen toe te passen. 

 
Op 12 april is er een bijeenkomst van de Nationale Ombudsman. GI en LT gaan hier vanuit de 
Wmo-raad naartoe. 

 
Omzetting VIA-team naar BaZ: de VIA-teams worden omgezet in een netwerkgroep die ongeveer 
3 - 4 keer per jaar bij elkaar komt: het Netwerk Buurt aan Zet. De deelnemers blijven dezelfde en 
de korte lijntjes worden hiermee voortgezet. Elke groep is vrij om dit netwerk naar eigen wens 
vorm te geven. De wijziging is een intern proces geweest in de coördinatiegroep Buurt aan Zet. 
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Dat betekent wel dat de vroegsignalering door de VIA-teams eraf is. De Wmo-raad blijft dit 
volgen. 

 
Op 8 april is de vervolgsessie over de Kadernota Publieke Gezondheid. TW, JE en RvdB gaan hier 
naar toe.  

 
7. Werving en selectie nieuwe leden 

Er staan drie kandidaten ingepland voor een gesprek. 
 
8. VN-verdrag voor mensen met een beperking  

De Wmo-raad vindt dit een goed onderwerp voor een themabijeenkomst. Het VN-verdrag 
versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt dat mensen met een beperking 
het recht hebben om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Dat betekent onder andere 
dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te 
gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) 
moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd. Ook staat in het verdrag dat mensen met een beperking 
zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen. En dat zij moeten worden ondersteund als zij 
daartoe niet in staat zijn. AH en LT willen eventueel in de voorbereidingsgroep. 
 

9. Informatie vanuit Gehandicapten Platform Hellendoorn: het GPH houdt de toegankelijkheid bij 
de herinrichting van de Grotestraat in de gaten. 
Ouderenbonden: zij gaan komende winter samen met Zinin activiteiten organiseren. KBO heeft 
kennis genomen van de verzilveringsregeling. Een veelvoorkomend probleem bij ouderen is dat 
het vermogen in het huis zit. Deze regeling maakt het mogelijk om met ‘stenen’ te betalen, 
wanneer je je huis wilt verbouwen/aanpassen voor zorg. Je kan hiervoor 80% van de WOZ-
waarde  voor gebruiken. De rente hoeft niet dan nog niet betaald te worden en verrekening vindt 
plaats op het moment dat het huis wordt verkocht.  
MtB vraagt zich af of dit niet voor problemen gaat zorgen voor nabestaanden? Wanneer een huis 
onverkoopbaar blijkt bijvoorbeeld. Bestaat de mogelijkheid van schulden? Antwoord: Elke 
regeling kent voor- en nadelen. Een erfenis hoef je niet te aanvaarden. 

 
Cliëntenplatform/Netwerk: Zij gaan ook naar de bijeenkomst met de Nationale Ombudsman. Per 
1 april stopt hun contactambtenaar bij de gemeente. Het kindpakket is gestart. Piet Hofman en 
Gerard van den Burg willen zelf op zoek gaan naar 20 werkplekken. 
 
Regio-vergadering voorzitters: Er komt een informele regionale adviesraad voor de Jeugd en 
Wmo. Vooral voor de Jeugdhulp is veel gedelegeerd aan de Bestuurscommissie OZJT, de 
portefeuillehouders van de 14 gemeenten. Het projectbureau OZJT bereidt de stukken voor deze 
Bestuurscommissie. Ook zij geven aan hier behoefte aan te hebben. De uiteindelijke formele 
adviesfunctie blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan de lokale Wmo-raden. 
 
BaZ Haarle: Het Dorpsplan Plus is afgelopen. Er is nu een bewonersgroep over. Vanuit de 
woonservice-gedachte willen zij elkaar blijven informeren en elkaar helpen waar nodig. De 
beweegtuin Haarle wordt op 13 april geopend. Die kon onder andere worden gerealiseerd door 
een nalatenschap van een Haarlenaar aan de Zonnebloem, afdeling Haarle. 

 
10. Stand van zaken projectgroepen Zorgmijders: de mail is uitgegaan. Mensen kunnen tot eind juni 

reageren. 
Op 11 april is er een themabijeenkomst Passend Onderwijs en Jeugdwet. Paul Dronkert, 
directeur van de Elimschool vertelt over passend onderwijs, zoals dat wordt gegeven op zijn 
school. Hij vertelt met welke knelpunten hij te maken krijgt, als schoolleiding, maar ook de 
knelpunten voor de leerlingen en voor de ouders van deze leerlingen komen aan de orde.  

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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11. Rondvraag en sluiting 
JE: De handleiding van IederIn met bouwstenen om te komen tot een inclusief coalitieakkoord graag 
onder de aandacht brengen bij de formateur. 
JE: De Wmo-raad is niet om advies gevraagd over de aanbesteding hulpmiddelen omdat het beleid 
niet is gewijzigd. Dit vindt de Wmo-raad, ook in zijn algemeenheid, geen zinnig argument. 
JO: Moet de Wmo-raad ook nog iets doen met de nieuwe Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is? De Wmo-raad zelf niet zozeer; 
dit ligt voornamelijk bij instanties. De Wmo-raad houdt zich niet bezig met individuen.  
 
 
 

 Actie- en aandachtspuntenlijst  

  Besloten Wmo-raadsvergadering met consulenten gemeente   

  Vervolginformatie klantcontactcentrum (KCC) in de Wmo-raad  

  Als thema behandelen: Beleidskader Toezicht & handhaving sociaal domein   

  Groepsfoto Wmo-raad  

  Hoe ver is gemeente met beleid voor het VN-verdrag voor mensen met een beperking  

  Set van kwaliteitseisen van Twents inkoopmodel worden gedeeld als deze openbaar zijn  

  Bij DAC navragen of timmerafdeling in Nijverdal blijft  

  Vraag over gang van zaken spoedaanvragen meenemen in overleg met consulenten  

  Informatie over de stand van zaken buurtbus  

  Als thema behandelen: VN-verdrag  

  Handleiding met bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord naar formateur mailen.  

    

 


