
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 
 
Cc: gemeenteraad 
 
 
Nijverdal, 18 oktober 2018 
 
Betreft: Ongevraagd advies collegeprogramma Duurzaam Durven Doen 
 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van uw oproep doen wij u hierbij enkele opmerkingen en suggesties toekomen voor 
het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam Durven Doen. 
 

1. De gemeente zet 100% in op resultaatgericht werken. Maar resultaatgericht werken heeft 
ook nadelen. Hoe houdt de gemeente hier rekening mee*?  

 
*Zie lopende rechtszaken. Tendens in de jurisprudentie: ‘Algemene afspraken en 
omschrijvingen van resultaatgebieden in het Wmo-beleid, de afspraken met de 
zorgaanbieders en de Wmo-beschikkingen maken de uitvoeringspraktijk kwetsbaar.’ 

 
2. Conform onze eerdere adviezen (waaronder ons advies van 29 augustus 2016) stellen wij 

voor om de functie vertrouwenspersoon alsnog op te nemen in het collegeprogramma. 
 

3. Beleidsaccent Verbeterplan Zorg ‘We haken aan bij het Actieplan Jeugdwet van het 
Ministerie’. Wat houdt dit in en voor welke punten kiest Hellendoorn? 

 
4. Beleidsaccent Inclusieve Samenleving, punt 2.10: Het actieplan inclusieve samenleving is 

uitgesteld tot 2021. Volgens het VN-verdrag had het er al moeten zijn. Wij hebben eerder 
begrepen dat Hellendoorn in 2018 hier (extern) geld voor heeft gekregen, waar staat dit geld 
nu op de begroting?  

 
5. Doelgroepenvervoer is onderdeel van Verbeterplan zorg: wat houdt dit in?  

 
6. Beleidsaccent Openbaar Vervoer, punt 4.11: integratie doelgroepenvervoer in OV 

onderzoeken in 2019. Wat stelt de gemeente zich hierbij voor en gaat de gemeente nu ook 
de mogelijkheden van Right to Challenge onderzoeken? 

 
7. Beleidsaccent Verkeersbeleid, punt 4.05: Wij adviseren u na “bij De Brug” toe te voegen “en 

de Elimschool”. 
 

8. Beleidsaccent Onderwijshuisvesting: Wij gaan ervan uit dat bij het realiseren van 
toekomstbestendige huisvesting voor CSG Reggesteyn conform VN-verdrag ook rekening 
gehouden wordt met kinderen met een lichamelijke/verstandelijke beperking en/of 
psychisch beeld. 



 

 

9. Beleidsaccent Regionale samenwerking sport en beweging.  
a) Wordt er bij de gehandicaptensport ook rekening gehouden met mensen met een  
sociale en/of psychische beperking? 
b)  Toevoegen na “ondersteuning van talent”: ook op financieel gebied. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u succes bij de verdere 
uitwerking. Daarnaast wordt de Wmo-raad graag tijdig betrokken bij de uitvoering van de 
actieplannen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
G.H. (Gerard) Ingenhoest, 
Voorzitter Wmo-raad gemeente Hellendoorn  
 
 
 
 
 
 
 
 


