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Notulen 5-11-2018 

  

 Ina Nijmeijer  - IN  Joke Evers-Heetkamp - JE 

  Lia Trentelman - LT  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO 

  Arthur van der Woude - AW  Roel van de Berg - RB

  Ben Schothans - BS  Jan Veerman - JV 

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

  Mira ten Brummelhuis - MtB  Koert Webbink - KW 

 Hans Manschot - HM  Albert Marsman - AM 

 Ina Aitink (SDW)   Jolande van Rosmalen - JR 

   aanwezig     afwezig   

     

 
1 Opening en vaststellen agenda 

GI opent de vergadering. Hij licht toe, dat vanavond oorspronkelijk de gemeente de beleidsnotitie 
“VN-verdrag over mensen met een beperking” zou presenteren. De gemeente heeft echter in het 
kader van het Coalitieprogramma 2018-2022 besloten deze nota pas in de loop van 2021 op te 
stellen. De publieke tribune zit vol.  

2 Afscheid en vertrekkende leden 

Er wordt afscheid genomen van Lia Trentelman, Joke Evers en Arthur van de Woude. Zij hebben zich 
altijd erg betrokken getoond bij de WMO-raad en hun inzet zal zeker gemist worden. Zij worden 
bedankt met mooie woorden van GI en een bloemetje.  
3 Mededelingen 

Mira ten Brummelhuis is ziek.  

4 Evaluatie themabijeenkomsten Passend Onderwijs 
inventarisatie thema’s 2019 

Er zijn de afgelopen maanden 3 Themabijeenkomsten gehouden in het kader van Passend Onderwijs 
en de Jeugdwet. Deze Themabijeenkomsten zijn georganiseerd, omdat tijdens een presentatie in 
Zwolle, waarbij enkele leden van de Wmo-raad aanwezig waren, bleek hoe breed en ingewikkeld de 
nieuwe wetgeving in het kader van Passend Onderwijs in relatie tot de Jeugdwet is. 
Op 11 04 2018 was er een lezing van Paul Donkert van de Elim school. Hij is nader ingegaan op de 
doelstellingen en de werkwijze van de Elimschool in het kader van de nieuwe regelgeving Passend 
Onderwijs.  
Op 13 06-2018 is de heer Kees Hendrik van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Twente 
Noord, met name ingegaan op de inhoud van het Passend Onderwijs, op de rol van het 
Samenwerkingsverband in deze, op de vormen van ondersteuning die kunnen worden geboden en 
op de wijze hoe ouders, leerkrachten en deskundigen samenwerken om kinderen alle kansen en 
ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Op 02-10-2018 tenslotte was er een interactieve 
bijeenkomst voor ouders en mensen uit het werkveld. Dit was een goed bezochte bijeenkomst met 
een open discussie, waarbij de aanwezigen hun eigen ervaringen inbrachten en deelden. Op grond 
van de discussie bleek, dat er nog veel verbeterd moet worden.  
De voorzitter van de Themabijeenkomsten, JV, vatte samen dat alle 3 Themabijeenkomsten voor de 
Wmo-raad veel informatie heeft opgeleverd. Er gebeurt veel, maar er moet ook nog veel verbeterd 
worden. De instroom in het Passend Onderwijs is vaak te laat. Er zijn aanbevelingen gedaan, die aan 
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de gemeente kenbaar zullen worden gemaakt, waarbij aangedrongen zal worden op goede follow-up 
naar de Wmo-raad. GI zal een korte reactie naar de gemeente sturen. 

Vervolgens is gesproken over onderwerpen voor de volgende Themabijeenkomsten. Hierbij komt het 
volgende aan de orde.  R. v.d. B. ziet graag, dat het vervoer op de agenda blijft staan, omdat hij nog 
regelmatig klachten hoort.   
J. Ekelenkamp (publieke tribune) geeft aan, dat ook het Passend Onderwijs in relatie tot de Jeugdzorg 
en vice versa nog verder uitgediept kan worden. De inbreng van de gemeente als regiehouder van de 
Jeugdzorg heeft hij in de totale discussie tijdens de Themabijeenkomsten gemist. (thema-avond 
organiseren samen met de gemeente). 
KW geeft aan, dat ook een Themabijeenkomst gewijd kan worden aan de verhouding gemeente-
rijksoverheid. Hoe lopen de geldstromen, etc. 
JOH geeft aan, dat in het verleden al is aangegeven dat er ook een Themabijeenkomst over Veilig 
Thuis zou worden gehouden. Tenslotte kan gedacht worden aan een Themabijeenkomst, waarbij  
onderzocht kan worden wat de tekorten in het sociale domein met mensen gaan doen. Wat zijn de 
consequenties, hoe denkt de gemeente dit op te lossen, etc. Het is zaak de gemeente hierbij te 
betrekken en de problemen zichtbaar maken.  

Afgesproken is, dat de voorbereidingsgroep ‘Themabijeenkomsten’ zich verder over het programma 
voor de komende periode zal buigen (Actie). 

5 Concept verslag WMO-raad 17 september 2018 

Lokale aanpak verwarde personen: voor de verdere uitwerking van de betreffende beleidsnota wordt 
door de gemeente op dit moment nog geen ambtelijke  capaciteit vrijgemaakt. Jiska stelt voor, dat zij 
hierover wel een Themabijeenkomst wil voorbereiden met als thema Beschermd Wonen (Actie).  Er 
zijn veel MDO-s, maar de ernst van het probleem dringt niet door bij de gemeente. Dit wordt 
meegenomen door de eerder genoemde voorbereidingsgroep (Actie). 
Vervoer Elimschool wordt in verband met de ziekte van Mira doorgeschoven naar een volgende 
Wmo-raad vergadering (Actie).  
Stand van zaken koersdocument: Inschrijven kan nog tot 1 december. De voorzitter merkt op, dat het  
vreemd blijft dat partijen die in eerste instantie door vormfouten bij de aanbesteding zijn afgevallen, 
alsnog kunnen meedingen. Dit was onder de ‘oude AWBZ-aanbestedingen’ onmogelijk. 
Dementievriendelijke gemeente: dit onderwerp wordt weer opgepakt in de richting van de gemeente 
(Actie). 
Vertrouwenspersoon: hierover is niets te vinden in het Coalitieprogramma. De Wmo-raad houdt de 
vinger aan de pols. HM dringt er op aan, dat de wethouder hierover wordt bevraagd. Anke van 
Beuren is de tijdelijk nieuwe contactpersoon. Ook bij haar zal dit punt weer onder de aandacht 
worden gebracht (Actie). 

6 In-en uitgaande post 
Informatie Pilot POH/GGZ. Centraal bij deze pilot staat op welke wijze de toeleiding naar de 
Jeugdzorg beter. De huisarts heeft hier te weinig tijd voor. De pilot heeft een looptijd van één jaar.  
Deze pilot wordt door een ieder van de Wmo-raad onderschreven.  HM geeft aan, dat het beter was 
geweest om eerst een pilot met minder huisartsen te starten, waarna na een goede evaluatie een 
verdere uitrol had kunnen plaatsvinden. Hij hoopt niet, dat een en ander nu verzandt in goede 
voornemens en bureaucratie.  
Uitkomsten Cliëntervaringsonderzoeken (CEO’s) Wmo en Jeugd: de cijfers worden nog  besproken 
met de WMO-raad. Er wordt gewacht op een reactie van de wethouder.  
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Afvaardiging in periodiek overleg WMO-raad / Cliëntenplatform Werk en Inkomen. 
Het periodiek overleg is 2x per jaar en bestaat uit 2 afgevaardigden van beide raden. HM zal -naast 
GI- de vacature van LT gaan Invullen.  

8 Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/ netwerk en anderen 

Ouderenbonden. Er is overleg met de gemeente geweest over de inhoud en het toepassen van de 
verzilveringsregeling in de gemeente: hoe kun je met het geld dat in je eigen huis zit zonder bijleggen 
noodzakelijke verbouwingen financieren? In de gemeente Rijssen-Holten is kunnen de burgers wel 
gebruik maken van deze regeling. 
Vanuit de Ouderenbonden zijn tijdens het gemeentelijk overleg ook zorgen uitgesproken over de 
grote drukte op de Rijssensestraat. Tevens is er aandacht gevraagd voor het onderhoud van sommige 
fietspaden. Mensen moeten dit meer zelf melden. Verder is in het overleg aangedrongen op  
betaalbare seniorenwoningen en is gesproken over de verdergaande Digitalisering bij 
overheidsdiensten en op welke wijze uitsluiting van o.a. ouderen voorkomen kan worden.  
Tenslotte wordt van de kant van de bonden meegedeeld, dat de medische keuring voor rijbewijzen 
bij ouderen steeds moeilijker wordt. Er zijn huisartsenpraktijken die deze keuringen niet meer doen.  
Van MCN in Nijverdal is bekend dat zij dit wel doen, doch alleen bij de eigen patiënten.  
 

Cliëntenplatform. Het overleg met ambtenaren stagneert erg, waardoor zaken lang blijven liggen. 26 
november staat de re-integratie op de agenda. Ook is wederom de wens voor secretariële 
ondersteuning vanuit de Stichting De Welle aangekaart. Deze vraag ligt reeds meer dan een jaar bij 
de gemeente, evenals om een standpunt inzake een vergoeding voor de leden van beide raden. Van 
de kant van zowel de Wmo-raad als het Cliëntenplatform zal nogmaals op een snel antwoord worden 
aangedrongen (Actie).  
Er wordt gekeken of er een apart informatiestukje in het Twents Volksblad kan komen, waar ook de 
telefoonnummers van BOOM, het Hulpfonds enz. dan in kunnen worden opgenomen. 
De zichtbaarheid van het kindpakket moet worden vergroot. Hiervoor zijn nieuwe acties in 
voorbereiding. De collectieve zorgverzekering voor de minima blijft in 2019. 2020 wordt een 
probleem in verband met voorziene financiële tekorten. Er komt een pilot voor de minima over de 
financiën. Verordening schuldhulpverlening komt eind 2019.  
De conceptagenda van het platform is naar Evelien gestuurd.  

9 Stand van zaken projectgroepen 

Geen bijzonderheden. 

10 Rondvraag en sluiting 

JOH heeft een vraag voor de wethouder over het vervoer van mensen met verward gedrag. Wat als 
de politie het niet doet? Deze vraag wordt meegenomen in het eerstvolgende overleg met de 
wethouder (Actie). Er is een netwerkbijeenkomst jeugd geweest over kinderen van gescheiden 
ouders. Deze was goed georganiseerd door de gemeente. 
TW; 27 november is er een koepelbijeenkomst van advies cliëntenraden in Arnhem. Zij gaat hier naar 
toe met GI. Declaratie kan hiervoor ingediend worden.  
KW; 28 november gaat de thema-avond over het dasboard sociaal domein (Big Data). Het begint om 
19.30 uur.  
HM gaat BAZ voor Haarle vertegenwoordigen in de plaats van LT. De uitnodigingen worden in het 
vervolg naar hem gestuurd (Actie).  
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Er is in samenwerking met het Zin-In een huifkartocht georganiseerd voor eenzame mensen. Er is 
niemand gekomen.  

GI sluit de vergadering.  

 
 
ACTIEPUNTEN 
 

 Actie- en aandachtspuntenlijst  

  Vervolginformatie klantcontactcentrum (KCC) in de Wmo-raad.  

  Als thema behandelen: Beleidskader Toezicht & handhaving sociaal domein   

  Programma themabijeenkomsten 2019  

  Als thema behandelen: Beschermd Wonen  

  Vervoer Elimschool (n.a.v. notulen 17-09-18)  

  Vertrouwenspersoon en cliëntervaringsonderzoek als apart agendapunt 
bespreken met wethouder Beintema. 

 

  Voorbeelden combi vertrouwenspersoon stuurt de Nationale ombudsman 
na. EH neemt contact op met W. Ebbes. 

 

  Reactie advies dementievriendelijke gemeente  

  Antwoord gemeente op uitwerking nota “Naar een participatieraad”  
(secretariële ondersteuning Cliëntenplatform en vergoeding) 

 

  Vraag voor wh m.b.t. personen verward gedrag: Wanneer politie vervoer 
niet regelt, wat gebeurt er dan? 

 

  Antwoord gemeente inzake advisering klantcontactcentrum.  

  Volgen pilot POH/GZZ  

 

 

 
 


