
1 
 

Notulen 21-01-2019 
  

  Ina Nijmeijer  - IN  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO 

  Roel van de Berg - RB  Ben Schothans - BS

  Jan Veerman - JV  Jolande van Rosmalen - JR 

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

  Mira ten Brummelhuis - MtB  Koert Webbink - KW 

 Hans Manschot - HM  Albert Marsman - AM 

 Evelien Hondebrink (SDW)   

    aanwezig     afwezig   

     

 
1. Opening en vaststellen agenda  
GI opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Er zitten 4 
personen op de publieke tribune. 
 
2. Mededelingen  
Het werkbezoek naar ‘Lang Leve Thuis in Almelo’ op 21 februari is afgesproken. 
Voor Wereld’s tafelen wordt een nieuwe datum gezocht in maart. (nu bekend: 11 maart) 
 
3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 17 december 2018  
N.a.v.: 
Wmo-loket Borne: TW heeft een werkbezoek afgelegd, de gemeente ambtenaar van Hellendoorn 
was hier ook bij aanwezig. De werkwijze biedt grote voordelen. 
HM wijst op een rapport van het Centraal Planbureau dat gemeenten met wijkteams vaker 
doorverwijzen naar duurdere hulp dan gemeenten zonder team.  
Aanbod creëert vraag. Op termijn moet preventief werken kostenverlagend werken. 
HM stuurt het artikel uit de NRC toe. 
Vervoer Elimschool: verder geen nieuws. 
Dementievriendelijke gemeente: een punt van discussie zijn de dementie casemanagers. Zorgaccent  
koppelt dit aan de functie wijkverpleging. Carint Reggeland werkt nog wel met casemanagers. TW 
geeft aan dat de praktijk uitwijst dat een dergelijke ondersteuning hard nodig is. Binnenkort volgt 
hierover weer een overleg met ZorgAccent, het Zorgkantoor, gemeente en Praktijkondersteuners 
Huisartsen. GI geeft aan tijdens dit overleg met duidelijke voorbeelden te komen. Het is een 
financieringskwestie. 
Medische keuring: In het Medisch Centrum keuren alle huisartsen m.u.v. Welling en van Lingen,  
maar alleen voor eigen patiënten. Verder is het in Nijverdal niet meer mogelijk. Het is geen primaire 
taak van de huisartsen. 
In de AC is besproken om de uiting van KW mee te nemen in het overleg met de contactambtenaar. 
Pilot POH/JGZZ: KW geeft aan dat in Enschede hier positieve ervaringen zijn. 
 
4. Zorgverbeterplan  
Op 17-1 is er een agendacommissie/overleg geweest met de gemeente geweest over het 
zorgverbeterplan. Het gaat om de herijking van de voorliggende voorzieningen. Gemeentebreed 
moet 4 miljoen bezuinigd worden. In juni moet een plan liggen waarover het college een besluit kan 
nemen. Het verbeterplan zorg is hier een onderdeel van.  
 
Centrale vraag is wat partijen in het voorliggend veld nog meer kunnen doen, zodat de druk op 
doorverwijzing verminderd. Het project voorliggende voorzieningen is doorgestuurd naar de Wmo-
raadsleden, dit maakt onderdeel uit van de nota zorgverbeterplan.  Gemeente haalt nu bij 
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verschillende partijen informatie op. Door het versterken van de preventieve veld wordt opschaling 
naar duurdere zorg voorkomen. Met andere woorden, door in te zetten op preventie zullen 
bewoners minder een beroep doen op duurdere maatwerkvoorzieningen of zorg. Voorliggend veld 
zijn organisaties die algemene voorzieningen aanbieden waar je zonder indicatie naartoe kunt bv De 
Welle, MEE, Maatschappelijk werk, Zinin(bieb). 
 
De Wmo-raad is van mening dat het geen verbeterplan is, maar een bezuinigingsmaatregel. De 
problematiek van thuis wordt steeds zwaarder, je kan niet nog meer neerleggen bij vrijwilligers.  
 
De Wmo-raad waardeert het zij door de gemeente in een vroeg stadium hierbij betrokken worden.   
Het is lastig om in het wilde weg suggesties te doen. Kan de Wmo-raad niet op een concept-notitie 
reageren? Dat er iets meer concreet is. Het is geen makkelijke opdracht voor de gemeente.  
 
Tijdens het overleg met de gemeente hierover is gevraagd naar welke voorzieningen nu het meeste 
worden doorverwezen. Maak een nul-meting en kijk welk alternatief geboden kan worden. In het 
kader van gebiedsgericht werken is tijdens dit overleg mede aangegeven om de verschillende MFA’s 
(Multifunctionele accommodaties) te professionaliseren en een breder sociaal programma op te 
zetten, zodat hier een groter rendement behaald kan worden. Een stuk voorfinanciering zou dan wel 
nodig zijn, maar je vergroot hiermee wel  de algemene voorzieningen. Om geïndiceerde zorg te 
vermijden kun je deze activiteit-ontwikkeling niet bij vrijwilligers neerleggen.  
 
Er is een overlap in het voorliggend veld. Kan de sociale kaart beter onder de aandacht gebracht 
worden bij het voorliggend veld. Hoe is mantelzorgondersteuning bijvoorbeeld bij Evenmens terecht 
gekomen? Deze verdeling is ooit zo ontstaan. Organisaties zullen niet de taken inleveren. Gemeente 
zou dan de regiefunctie moeten nemen en een stuk moeten 'herverdelen'. 
 
5. In- en uitgaande post  
N.a.v. reactie coalitieprogramma: Mail van W. Ebbes doorsturen naar de hele Wmo-raad. 
N.a.v. reactie dementievriendelijke gemeente: er komt een inloop voor mensen met lichte 
dementieklachten en de mantelzorgers in de Cirkel. Gemeente moet hier wel actief aandacht aan 
besteden en uitdragen dat dit een belangrijk punt is. Ook moet er een sociale kaart komen op dit 
gebied. TW volgt deze ontwikkelingen. MtB doet een suggestie voor een dementie-trefpunt. 
 
6. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk, regio-overleg.  
Op 4-2-19 is de inloop voor mensen met geheugenproblemen bij De Cirkel. De ouderenbonden 
brengen dit onder de aandacht bij hun achterban. 
Op 11-2-19 is er een politiek debat van 14.00 tot 16.00 uur in Het Centrum over Zorg Wonen en 
Vervoer. 
 
7. Themabijeenkomst 11 februari  
De Bijeenkomst gaat over het onderwerp Beschermd Wonen. Er zijn hiervoor  interessante 
gastsprekers gevonden. De uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk. Overige thema’s zijn nog niet aan 
de orde geweest. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
EH: Kelly Bekhuis wil de Wmo-raad bijpraten over het doelgroepenvervoer.  
KW: Is het zorgverbeterplan het enige spoor? Nee, de nota richt zich op verschillende gebieden. Het 
Zorgverbeterplan is slechts één onderdeel hiervan. GI benoemt ze nog even. Kan de Wmo-raad dan 
niet breder meegenomen worden? De Wmo-raad zal in ieder geval bijgepraat worden over het 
doelgroepenvervoer. Hoe zit het met het leerlingenvervoer? Opmerking meenemen. EH zal de nota 
nogmaals toesturen.  
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BS: Een reminder voor het de bijeenkomst over de woonvisie in het Huis voor Cultuur en Bestuur, 
morgenvroeg om 10 uur. 
 
Publieke tribune: hoeveel geld blijft erover van het zorggeld? Kunnen de bezuinigingen hier niet uit 
betaald worden? De reservepot voor het Sociale Domein is in 2020 leeg. Kosten zijn altijd hoger, dan 
wat het rijk geeft. 
 
 
ACTIEPUNTEN 
 

1 Als thema behandelen: Beleidskader Toezicht & handhaving sociaal domein 
(eventueel in samenwerking met Clpf)  

 

2 Datumprikker voor Wereld’s Tafelen  

3 Agenderen voor overleg met wethouder: 
Vervoer voor personen met verward gedrag. 
Vertrouwenspersoon en cliëntervaringsonderzoek 
Gevoel Wmo-raad 

 

4 Aandachtspunt :Volgen pilot POH/JGZZ  

5 Mail met rapport doorsturen van de nationale ombudsman  

6 Nota Zorgverbeterplan nogmaals toesturen  

7 Datum plannen voor bijeenkomst doelgroepenvervoer  

 

 

 


