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Deze vergadering werd in twee delen gesplitst, eerste deel met 

wethouder Johan Coes die in dit deel ook voorzitter was en het tweede 

deel de reguliere 

vergadering met 

onze eigen 

voorzitter, Gerard 

Ingenhoest. 

Aanwezig waren 

naast de wethouder 

en mevrouw Anja 

Mulder, 11 leden van de Wmo-raad en 11 personen op de publieke 

tribune. 

 

De wethouder opende de vergadering en de notulen van 18 september 

2017 werden met een kleine aanpassing goedgekeurd. 

Hierna kwamen een aantal bespreekpunten aan de orde, waarbij zich  

op momenten een pittige discussie ontspon. Eén van de items was een 

veilige fietsroute voor leerlingen van de Elimschool. Vanuit de 

vergadering kwam een klemmend beroep op de gemeente om hier toch 

echt aandacht aan te schenken want met name in de wintermaanden is 

de route in de huidige vorm meer dan  levensgevaarlijk: een donker 

bospad waar je spreekwoordelijk geen hand voor ogen ziet en waar de 

leerlingen die toch al extra aandacht nodig hebben, zich al fietsend maar 

moeten zien te redden. Direct resultaat van deze discussie is dat Wmo-

raadslid Myra ten Brummelhuis op zeer korte termijn door de 



gemeentelijke werkgroep zal worden uitgenodigd om mee te denken 

over oplossingen voor dit probleem. 

Ook het openbaar vervoer van en naar de Elimschool zou beter moeten 

aansluiten op de lestijden van de school, sinds enige tijd is dit afwijkend. 

Ook hier zal aandacht aan worden besteed. 

De Wmo-raad en het Cliëntenplatform dringen er bij de gemeente op aan 

om betere ondersteuning te bieden. Deze materie ligt al veel te lang bij 

de gemeente ‘op de plank’ Hierover ontspon zich een nogal pittige 

discussie tussen Johan Coes en Lia Trentelman omdat de ene zei: 

regels zijn regels en laatstgenoemde vond dat de gemeente zichzelf niet 

aan diezelfde regels houdt.  

Er waren nog een aantal bespreekpunten zoals het VN verdrag, 

onderzoek naar kwetsbare kinderen Academische Werkplaats en de 

actuele stand van zaken Koersdocument.  

Over deze zaken zult u ongetwijfeld meer lezen in het officiële verslag 

dat over enige tijd op deze site te vinden is. 

Na dit toch wel enerverende eerste gedeelte van de vergadering sloot de 

voorzitter dit deel en nam Gerard nog even de gelegenheid om te 

memoreren dat er de laatste jaren in de communicatie en samenwerking 

tussen de Wmo-raad en de gemeente heel veel ten positieve veranderd 

is, de Wmo-raad is hier heel content mee en ook van de zijde van de 

gemeente wordt er opgemerkt dat dit als positief wordt ervaren. 

De bedoeling was om na deze woorden een pauze in te lassen om de 

droge kelen te verwennen met een kopje koffie, thee of een glaasje 

water……… 

Helaas, wegens het ontbreken van een consumptie werd besloten het 

tweede deel maar aansluitend te doen. 

Dit tweede deel startte met aandacht schenken aan een aantal zieken 

onder de Wmo-raadsleden, Evelien verzorgt een aantal wenskaarten 

waar een ieder zijn/haar naam invult en we spreken de hoop uit dat we 

alle zieken zo spoedig mogelijk weer mogen verwelkomen.  

 



Aan de orde komt dan het gegeven dat het DAC verhuisd is naar het 

Timmerhuis aan de Rijssensestraat. Een beetje wrang is wel dat juist de 

timmerafdeling van het DAC niet meeverhuisd is, terwijl dit juist een 

onderdeel leek dat een behoorlijk deel van de activiteiten in beslag nam.  

(Laatste bericht hierover is dat men wel serieus op zoek is naar een 

locatie in de buurt om ook het timmerwerk weer gestalte te geven.) 

Een volgend punt dat de revue passeert is het vraagpunt hoe geven we 

zodanig duidelijk een advies en op welke manier dat er ook praktisch 

gevolg aan gegeven wordt. Nu schijnt dat het nog te vaak nauwelijks of 

zelfs onbesproken in een lade of op een stapel verdwijnt. 

Na nog een aantal besprekingen is het tijd voor de rondvraag. 

Hierbij een heel mooie conclusie, namelijk dat veel eerdere problemen 

met het vervoer nieuwe stijl, grotendeels opgelost zijn.  

Er wordt constructiever met diverse vraagstellingen omgegaan. 

Hierna wordt de vergadering in besloten kring vervolgd vanwege het 

mondelinge verslag omtrent de gang van zaken rondom sollicitaties 

lidmaatschap Wmo-raad. Dit blijft nog even in besloten kring. 
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