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Conceptnotulen 23-04-2018, deel 1 

  

  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 
Wethouder Coes opent de vergadering en legt uit dat de vergadering uit twee delen bestaat. Bij 
het eerste deel zal de wethouder aanwezig zijn. Aansluitend heeft de Wmo-raad nog een eigen 
vergadering, waar de publieke tribune ook bij aanwezig kan zijn. De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Notulen Wmo-raad (deel 1) d.d. 18 september 2017 
De notulen zijn reeds besproken, kort na de vergadering. De formele vaststelling is vanavond. 
 
Aanvulling op bullet 4: De kosten en de inning van de regio-taxi toeslag zijn voor rekening van de 
gemeente. 
 
Naar aanleiding van de afspraken: 
1. In het regio-overleg van de voorzitters Wmo-raden is aangegeven dat er twee 
kwaliteitscoördinatoren bij het OZJT zijn aangesteld door Samen 14. De resultaten van het 
uitvoeringsprogramma toezicht op de kwaliteit zijn nog niet gedeeld. De wethouder heeft deze 
resultaten ook nog niet. Of de eerste stap per 1 mei is afgerond is nog even de vraag. Gemeente 
gaat dit navragen. 
2.  De controle op de kwaliteit blijft de komende jaren een aandachtspunt. Er worden steeds 
meer zaken duidelijk, waarbij zorg niet conform de afgesproken kwaliteit geleverd is 
3. Het besluit is toegestuurd. 
 

3. Overleg Wmo-raad  / wethouder Coes  

Bespreekpunten:  
 VN-Verdrag 

Hoe ver is de gemeente met het opstellen van het plan voor de VN-verdrag? De 
wethouder geeft aan dat de notitie over een inclusieve samenleving medio juli gereed 
moet zijn. Het stond niet in de planning. Opgemerkt wordt dat de planning nog niet 
helemaal compleet is. De Wmo-raad kan een adviesaanvraag verwachten, dan wel 
gevraagd worden hierover mee te denken. Dit zal kortgesloten worden met de 
betreffende beleidsambtenaar. 

 Veilige fietsroute Elimschool.  
De Wmo-raad legt uit dat dit onderwerp tijdens de themabijeenkomst over passend 
onderwijs wederom aan de orde kwam. Hoe ver staat het met de ontwikkeling? 
Wethouder geeft aan dat bij de ontwikkeling van school ook al nagedacht is over de 
routes. Er zijn twee gescheiden routes. Enerzijds de Luttenbergerweg voor de busjes. 
Anderzijds de grote poort voor de fietsroute. MtB geeft aan dat de kennis die ouders 
hebben specifiek is wanneer het gaat om kinderen met speciale behoeften. Het zou 
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jammer zijn wanneer er straks een route ligt die niet aan de behoeften van de kinderen 
voldoet. De fietsroute voor kinderen gaat nu door het bos, het fietspad is onverlicht en 
het daar erg donker.  
De wethouder beaamt dat het goed is om hier vroegtijdig over mee te denken. Daarnaast 
is onderzoek naar vervoersstromen onderdeel voor het verstrekken van een 
omgevingsvergunning. Hij zegt toe dat MtB in contact wordt gebracht met de 
betreffende beleidsambtenaar. 
Ter afsluiting geeft de wethouder aan dat alle schoolroutes dit jaar worden bekeken in 
verband met het mobiliteitsplan. 

 Openbaar vervoer: wijziging tijden Buurtbus bij Elimschool.  
Zowel de begin-als eindtijden sluiten niet meer aan sinds de nieuwe routes zijn ingesteld. 
De wethouder heeft hier reeds navraag over gedaan, maar hier nog geen bevredigend 
antwoord op gekregen. Het is een belangrijk signaal waar de Wmo-raad binnenkort een 
antwoord over verwachten. 

 Ondersteuning Wmo-raad en het Cliëntenplatform; GI licht toe dat er een nota opgesteld 
is, welke besproken is met de beleidsambtenaren. Een van de uitwerkingsvragen was de 
secretariële ondersteuning van het Cliëntenplatform en het Wmo-raad. De wethouder 
geeft aan dat het de aandacht heeft en dat de Wmo-raad hier binnenkort een 
terugkoppeling over kan verwachten. 

 Academische werkplaats; De wethouder uit dat dit vaak drie-maandelijkse opdrachten 
zijn, uitgevoerd door studenten. In dit geval ging het om de armoederegeling gericht op 
de kinderen, maar waar niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Van de 400 gezinnen 
maken er maar 200 gebruik van de regeling. Via een brede inventarisatie zijn een aantal 
betrokkenen en ervaringsdeskundigen bevraagd. Een scala aan adviezen en pragmatische 
voorstellen waar de gemeente mee aan de slag kan is het resultaat. 
Het is treffend hoeveel professionals onvoldoende kennis van de sociale kaart van 
Hellendoorn hebben. Hierdoor blijven ook veel voorzieningen onbekend en onbenut.  
De suggestie wordt gedaan om via scholen kinderen/ouders te bereiken. Er zijn een 
aantal overkoepelende stichtingen, waarbij meerdere scholen aangesloten zijn. 

 Actuele stand van zaken koersdocument; De gemeente heeft veel sessies en 
marktconsultaties georganiseerd. De nieuwe manier van inkopen moet o.a. zorgen voor 
minder administratieve druk, integrale aanpak met één plan en vijfjarige afspraken met 
de mogelijkheid tot een verlenging van de overeenkomst. Voor zorgvragers zorgt het 
voor duidelijkheid. Het is een enorme transitie, welke op de voet wordt gevolgd door de 
transitiecommissie en andere gemeenten. Alle consulenten moeten omgeschoold 
worden om met de nieuwe indicatiewijzer te kunnen werken. De heronderzoeken 
worden door gemeente zelf gedaan, voor nieuwe indicaties wordt externe hulp 
ingeroepen. Dit geldt ook voor cliënten waarvoor het overgangsrecht volgt. Wethouder 
Coes geeft aan dat er maatwerk geleverd moet worden.  
De huishoudelijke ondersteuning valt er nog niet onder, wel de Wmo en Jeugdindicatie. 
De Wmo-raad zal worden bijgepraat door beleidsmedewerker E. Snoeijer.  
24 april: marktconsultatie, 15 mei: start inschrijving, 1 september: gunning van de 
opdrachten. 
 
Wat betekent dit concreet voor mensen? Iedereen met een Wmo en Jeugdindicatie, met 
uitzondering van de huishoudelijke ondersteuning, wordt geherindiceerd. De gemeente 
is zich ervan bewust dat elk heronderzoek voor verwarring kan zorgen en in de 
communicatie zal hiervoor de nodige aandacht zijn. MEE is in het hele proces 
meegenomen. 
 
Indicaties worden voor verschillende periodes afgegeven, afhankelijk van de zorgvraag. 

 
Beschermd wonen is een ander traject. Dit is uitgesteld, omdat de verdeelmodellen op rijksniveau 
niet rond zijn. 
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GI heeft nog een vraag over de aanbesteding hulpmiddelen. Wat gebeurd er met de winkel van 
Medipoint wanneer een andere aanbieder de aanbesteding krijgt? De wethouder kan hier nog geen 
antwoord op geven. De Wmo-raad pleit in ieder geval voor het behoud van de winkel. De winkel is 
niet meegenomen in de aanbesteding. 
 
4. Rondvraag en sluiting 
JO: Huis op maat, krijgt dit een vervolg? JO kan hierover contact opnemen met beleidsmedewerker 
A. Mulder. 
Er komt een voorstel dementievriendelijke gemeente. 
GI bedankt de wethouder voor de samenwerking de afgelopen jaren. 
 
 

Afspraken 

1. Wmo-raad wordt om advies gevraagd over het VN-verdrag. 

2. MtB wordt in contact gebracht met R. Valk over de veilige fietsroute Elimschool. 

3. De Wmo-raad krijgt een terugkoppeling over de gewijzigde tijden van de Buurtbus bij de 

Elimschool. 

4. De Wmo-rad krijgt een antwoord over de uitbreiding van ondersteuning voor Wmo-raad en 

Cliëntenplatform. 

5. De Wmo-raad wordt bijgepraat door E. Snoeijer over het koersdocument. 

6. JO kan contact opnemen met A. Mulder over Huis op maat. 
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Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 
GI opent het 2e deel van de vergadering en een speciaal welkom voor de publieke tribune. Het voorstel 

om punt 5 in beslotenheid te behandelen wordt aangenomen. 11 personen op de publieke 
tribune. 
 
 

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

3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 26 maart 2018 
LT heeft contact met de beleidsambtenaar over het advies over het mantelzorgcompliment gehad. Het 
antwoord is daarna per omgaande verstuurd. Het antwoord moet nog wel bij de ingekomen post 
opgezet worden. 
JO heeft nog geen antwoord gehad op haar vraag n.a.v. de sluiting van de timmerafdeling van Dimence. 
JO geeft tevens aan dat er mogelijk sprake is van een nieuwe dagbesteding die dit mogelijk gaan 
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. Er waren verschillende 
instanties uitgenodigd. 4 medewerkers vanuit de nationale ombudsman. Hier werken 170 mensen. Er 
was ruim gelegenheid om vragen te stellen. De Wmo-raad heeft duidelijk aangegeven om onderscheid 
te maken tussen bezwaar en beroep. Voor de medewerkers was het ook interessant om informatie te 
halen. De suggestie van de Wmo-raad om een laagdrempelige voorziening als een 
vertrouwenspersoon. Er zijn slechts 6 gemeenten uit de provincie aangesloten bij de nationale 
ombudsman. 
Het hulpfonds heeft aangegeven dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten 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 niet om advies te vragen als het beleid niet 
gewijzigd is, niet sterk. De Wmo-raad had het college graag geadviseerd 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 graag mee wil denken. 
Op de gemeentelijke planning staat nog niet alles. 
Er is een onderhandse aanbesteding GGZ geweest. Inhoudelijk een sterk programma, maar de Wmo-
raad heeft wel een paar vragen. Bij de beleidsambtenaar navragen. 
Het jaarverslag 2017 zal worden nagestuurd. Overige jaarverslagen plaats RvdB ook op de site. 
 

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. 
53:00 Clpf: het re-integratievraagstuk heeft de aandacht. Het gaat om uitplaatsing van mensen uit de 
kaartenbak. Het clpf heeft hierover geadviseerd en daarbij tevens een aantal voorbeelden van best 
practises door te geven. Tempo van inburgering van statushouders kan voor een aantal omhoog. De 
groep 18+/18-. 
 

7. Stand van zaken projectgroepen 
Zorgmijders; 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 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. 
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 Actie- en aandachtspuntenlijst  

  Besloten Wmo-raadsvergadering met consulenten gemeente  Gebeurd 

  Vervolginformatie klantcontactcentrum (KCC) in de Wmo-raad Staan 

  Als thema behandelen: Beleidskader Toezicht & handhaving sociaal domein  staan 

  Groepsfoto Wmo-raad Staan 

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

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

  Bij DAC navragen of timmerafdeling in Nijverdal blijft Staan 

  Vraag over gang van zaken spoedaanvragen meenemen in overleg met consulenten Gebeurd 

  Informatie over de stand van zaken buurtbus Staan 

  Als thema behandelen: VN-verdrag Staan 

  Handleiding met bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord naar formateur mailen. Gebeurd 

    

 


