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Conceptnotulen 23-04-2018, deel 2 

  

  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   

     

 
Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 
GI opent het 2e deel van de vergadering en heet ook 11 personen op de publieke tribune welkom. Het 
voorstel om punt 5 in beslotenheid te behandelen wordt aangenomen.  
 

2. Mededelingen 
De Wmo-raad kampt met een aantal zieken. GI licht de verschillende situaties kort toe. IN, AB, AW zijn 
in ieder geval voor langere tijd uit de roulatie. 
 

3. Conceptverslag Wmo-raad d.d. 26 maart 2018 
LT heeft contact met de beleidsambtenaar gehad over het advies mantelzorgcompliment. De reactie 
van de gemeente is binnen. Het antwoord moet nog wel bij de ingekomen post gezet worden. 
JO heeft nog geen antwoord gehad op haar vraag over de sluiting van de timmerafdeling van Dimence. 
JO geeft tevens aan dat er sprake is van een nieuwe dagbesteding die dit mogelijk gaat aanbieden. 
De themabijeenkomst van 13 juni over het VN-verdrag gaat niet door. Er komt een vervolg op het 
thema passend onderwijs. Een beleidsambtenaar van de gemeente werkt hier aan mee. 
GI en JE zijn naar de bijeenkomst geweest met de Nationale ombudsman. Hiervoor waren verschillende 
instanties uitgenodigd. Er waren 4 medewerkers van de Nationale ombudsman aanwezig en er was 
ruim de gelegenheid om vragen te stellen. De Wmo-raad heeft duidelijk aangegeven onderscheid te 
maken tussen enerzijds klachten en anderzijds bezwaar en beroep. Voor de medewerkers van de 
Nationale ombudsman was het ook interessant om informatie te halen. De Wmo-raad heeft de 
gemeente voorgesteld om een vertrouwenspersoon in te stellen als laagdrempelige voorziening. De 
vraag aan de Nationale ombudsman is of er voorbeelden zijn van goed samengaan van deze 
laagdrempelige vertrouwenspersoon met het lidmaatschap van de Nationale ombudsman. De 
Nationale ombudsman geeft aan dat beide functies goed samengaan. Voorbeelden zullen nog worden 
nagestuurd. Er zijn slechts 6 gemeenten uit de provincie Overijssel aangesloten bij de Nationale 
ombudsman. 
Het Hulpfonds heeft aangegeven dat mensen die in de schuldhulpverlening hebben gezeten na drie jaar 
alsnog een aanslag van de belastingdienst kunnen ontvangen.  
 

4. In- en uitgaande post 
Het wordt nog een enorme klus voor de gemeente om het VN-verdrag te implementeren. 
De Wmo-raad vond het argument om de Wmo-raad bij aanbesteding hulpmiddelen niet om advies te 
vragen omdat het beleid niet is gewijzigd, niet sterk. De Wmo-raad had het college graag geadviseerd 
om de winkel voor hulpmiddelen in de aanbesteding op te nemen. 
Bij de beleidsambtenaar belast met de evaluatie sociaal domein navragen of er al een planning voor het 
uitvoeringsprogramma is en aangeven dat de Wmo-raad hierop graag invloed wil hebben. 
Op de gemeentelijke planning staat nog niet alles. 
Er is een onderhandse aanbesteding GGZ geweest. Inhoudelijk is het een sterk programma, maar de 
Wmo-raad heeft wel een paar vragen, met name over de bekendheid bij de burger en professionals. Bij 
de betreffende beleidsambtenaar navragen. 
Het jaarverslag 2017 zal worden nagestuurd.  
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5. Werving en selectie nieuwe leden 
De sollicitatiecommissie stelt voor om drie personen voor te dragen. 
 

6. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen. 
Clpf: Het re-integratievraagstuk heeft de nodige aandacht. Het gaat hierbij om uitplaatsing van mensen 
uit de kaartenbak. Het Clpf heeft hierover geadviseerd en daarbij tevens een aantal voorbeelden van 
best practices doorgegeven. De problemen en zorgen van de doelgroep 18+/18- is ook een onderwerp 
waar veel over gesproken wordt.  
 

7. Stand van zaken projectgroepen 
Zorgmijders; Er is nog weinig respons binnen gekomen. Zij gaan een reminder sturen.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

TW: Heeft gesproken met Zorgaccent over het vervoer. De vervoerder heeft het goed opgepakt. Er zijn 
weinig klachten. Ook kamer tot kamer vervoer is op dit moment aan de orde.  
Er worden nieuwe activiteiten ontplooid, waaronder een inloopfunctie voor beginnende 
dementerenden en mantelzorgers in het kader van dementievriendelijke gemeente. 

 
 
 

 Actie- en aandachtspuntenlijst  

  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 wordt gedeeld als deze openbaar is  

  Bij DAC navragen of timmerafdeling in Nijverdal blijft  

  Informatie over de stand van zaken buurtbus  

  Als thema behandelen: VN-verdrag  

  Navragen of er een completere planning voor de uitvoering van het sociaal domein is.  

  GI neemt contact op met J. Pelleboer over het GGZ programma  

  Jaarverslag 2017 nasturen   

  Voorbeelden combi vertrouwenspersoon stuurt de Nationale ombudsman na.  

 


