
1 
 

Notulen 01-04-2019 
  

  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 

 Mw. L. Claessens  (gemeente)   Wethouder Beintema 

  Evelien Hondebrink (SDW) 

    aanwezig     afwezig   

     

 
1. Opening en vaststellen agenda  
GI opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Er zitten 8 
personen op de publieke tribune. Mw. Westerik, nieuwe directeur Stichting De Welle, krijgt kort de 
gelegenheid om zich voor te stellen. 
 
2. Inhoudelijk overleg met wethouder Beintema  
Bespreekpunten:  
Notulen 17 september (reeds vastgesteld)  
n.a.v.  

• Nota personen verward gedrag is toegestuurd 

• Met R. Valk heeft de begeleidingscommissie t.a.v. de Elimschool een afspraak 

• Het Cliëntenplatform heeft een toezegging gehad voor secretariële ondersteuning voor 1 jaar 

• Ouderenbonden geven aan dat gemeentelijke zaken goed terug te vinden zijn  
 
Clientondersteuning: 
De Twentse gemeenten zijn met Menzis in overleg hoe de cliëntondersteuning op een andere manier 
vorm gegeven kan worden. Enkele grote gemeenten zijn hiervan kartrekker. Hellendoorn volgt dit 
vanaf de zijkant, maar maakt hier nu geen onderdeel hiervan uit. 
NB, 15-5-19: Gemeente Hellendoorn is ondertussen aangesloten bij de pilot.  
 

• Vertrouwenspersoon 
Wethouder Beintema geeft aan dat in het licht van de komende ombuigingen een 
vertrouwenspersoon een positieve rol kan spelen en vraagt de Wmo-raadsleden hoe zij deze 
functie het best ingekleed zien. Wmo-raad komt met een voorstel.  
 

• Integrale visie sociaal domein   
Wordt onderdeel van de ombuigingsoperatie. 
 

• Vervoer personen met verward gedrag  
In oktober 2018 is een plan van aanpak vastgesteld, nadat politie had aangegeven niet langer  
mensen met verward gedrag van straat te halen. De nieuwe werkwijze, straattriage, is regionaal 
geëvalueerd. Er zijn 136 inzetten geweest, waarvan 1 in de gemeente Hellendoorn. Er komt een 
regionale meldfunctie. Een subsidieregeling voor een wijk-GGD-er is aangevraagd. Informatie 
hierover volgt nog. 
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• Stand van zaken woonvisie  
De concept-woonvisie is in voorbereiding. De input van externen, waaronder de Wmo-raad, wordt 
hier in meegenomen. De zorgcomponent wordt geïntegreerd in de visie. De Wmo-raad wordt nog 
geïnformeerd over het tijdspad. 
 

• Stand van zaken ombuigingen  
Bij de opstelling van de jaarrekening 2018, begin dit jaar, werd duidelijk dat de omvang van het 
tekort op het sociaal domein de drie miljoen zou overstijgen. 
 
Het verschil bleek uiteindelijk veel hoger uit te vallen door nagekomen facturen van zorgaanbieders 
en door stijging beroep op jeugdwet en wmo. Ook vanuit de Wmo waren de kosten hoger dan 
begroot. Met verwachte stijgingen in aantallen en tariefsaanpassing CAO (volgens algemene 
maatregel van bestuur) loopt het totale tekort op tot ca. 7 miljoen. Dit is het verschil tussen de 
bijdrage van het Rijk en de daadwerkelijke uitgaven. 
 
Budgetten van het Rijk voor jeugdzorg zijn afgenomen vanwege de aanname dat er minder jeugdigen 
zouden zijn. De praktijk laat echter een stijging zien van indicaties op grond van zwaardere 
zorgprofielen. Ook een absolute stijging van de aantallen van 10% in 2018 en ook voor 2019 voor alle 
zekerheid heeft gemeente Hellendoorn een aanname gedaan van een verdere stijging gedaan van 
10%. 
 
De opdracht is nu: hoe kan de gemeente de wet nu zo uitvoeren, binnen de gestelde beleidskaders, 
dat de juiste zorg bij de mensen terecht komt zonder budgetoverschrijdingen. 
 
Planning ombuigingsvoorstellen: 
Pakket 2019 
Op 8-4-2019 neemt de raad neemt een besluit over de oorspronkelijke voorstellen voor 2019 om 
ruim 5 mln om te buigen. Op basis van voortschrijdend inzicht heeft de raad aangegeven dat 
aanvullende voorstellen van 2 miljoen noodzakelijk zijn. De raad neemt hier op 11 juli een besluit 
over de invulling. Omtrent de invulling van de ombuiging  in het jaar 2019 vindt een mix plaats tussen 
uitstel van uitgaven en gebruik van de algemene reserves. 
 
Pakket 2020-2023 
In april verwacht  het collega dat het eerste concept klaar is voor de structurele ombuigingen.  In 
april/mei zal dit meerjarig pakket met de diverse partijen in het voorliggende veld besproken worden 
omtrent suggesties en draagvlak. De Wmo-raad wordt hier ook bij betrokken. Op 9 en 10 juli neemt 
de  raad een definitief besluit over het pakket 2020 inclusief de aanvullende bezuiniging van € 2 
miljoen. Het gaat om structurele koerswijzigingen. 
 
Vorig jaar konden de gemeenten voorstellen indienen bij overschrijding in het sociaal domein ten 
laste van het hiervoor, op rijksniveau, gereserveerde noodfonds. GI schets een voorbeeld dat op 
basis van een overschrijding van € 5 miljoen in het sociaal domein hiermee nu een bedrag gemoeid 
zou zijn van ca. € 138,- per inwoner. (5 mnl/ 36.000 inwoners). Had de gemeente niet alsnog  in 
aanmerking gekomen voor een tegemoetkoming uit het eerder genoemde noodfonds?  Wethouder 
Beintema geeft aan dat dit niet mogelijk was omdat het noodfonds betrekking had op de jaren 
2016/2017. En toen was er in de gemeente geen groot genoeg tekort. Voor 2018 wordt een nieuwe 
poging gewaagd. 
 
Hoe denkt de gemeente nu concreet de resterende 9 maanden de 1,5 mln tekort binnen de Wmo te 
realiseren?  
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Door het slimmer organiseren van de voorliggende voorzieningen, in overleg met de betrokken 
instanties,  hoopt de gemeente het aanbod van algemene voorzieningen te vergroten in het kader 
van de Wmo en Jeugdwet, zodat minder indicaties nodig zijn.  
 
Ten aanzien van de Huishoudelijke ondersteuning  worden met name ten aanzien van de wasmodule  
hoge kosten gemaakt. TW geeft aan dat door nauwere samenwerking tussen de POH 
(praktijkondersteuners huisartsen ) en de Wmo- consulenten de hulp en zorg effectiever geregeld 
wordt. 
 
De gemeente heeft een ruimhartig beleid gevoerd de afgelopen jaren. De standaard is hoog komen 
te liggen. Er is een cultuuromslag nodig om puur binnen de wettelijke kaders zorg te blijven leveren. 
Kan dat met de huidige bezetting? KW merkt op dat in het rapport en de berichtgevingen niemand 
wordt ontzien. Hij vraagt voor voldoende  aandacht  voor de medewerkers die dit aangaat en de 
wijzigingen moeten doorvoeren.  
 
Hoe zit het met de zakelijke houding die geadviseerd wordt door Twijnstra Gudde? Zijn er al effecten 
zichtbaar in de indicatiestelling het afgelopen kwartaal? Nee, nog niet. De Wmo-raad heeft nog veel 
vragen ten aanzien van het rapport Twijnstra-Gudde en vraagt om een inhoudelijke reactie op de 
aanbevelingen inclusief een concreet uitvoeringsplan en tijdsplanning .  
 
Ten aanzien van het pakket 2020-2023 komt het college met een visie op het sociaal domein. Om 
deze ombouw te realiseren zou een vertrouwenspersoon mogelijk een goede aanvulling zijn om deze 
cultuurverandering  mogelijk te maken. Beide wethouders vragen de Wmo-raad met een voorstel te 
komen hoe deze vertrouwenspersoon eruit zou moeten komen te zien. De Wmo-raad is verheugd 
dat er een opening wordt geboden voor het instellen van een vertrouwenspersoon. 
 
Tijdens de vergadering komt wederom het Provinciale rapport ter sprake over de financiële 
doorlichting van de gemeente Hellendoorn.  Wethouder Beintema geeft aan dat het rapport 
binnenkort openbaar wordt.  Op 15 april is er een bijeenkomst gepland waar dit rapport wordt 
toegelicht. De Wmo-raad vraagt dit rapport ook ter advisering voor te leggen. Dit wordt toegezegd. 
  
Wethouder Beintema en Mw. L. Claessens verlaten de vergadering. 
 
3. Mededelingen  
MTB geeft aan dat zij onlangs formeel door de begeleidingscommissie gevraagd is deel te blijven 
nemen aan de Wmo-raad. EH zal de benoemingsbrief in gang zetten. GI geeft aan verheugd hierover 
te zijn omdat er nu sprake is van continuïteit vanuit de begeleidingscommissie leerlingenvervoer. 
 
4. Concept-verslag Wmo-raad d.d.  21 januari 2019  
n.a.v. 
De pilot in het medisch centrum: Het is de bedoeling dat hier 2 wmo- medewerkers v/d gemeente de 
vaste contactpersoon van de huisartsenpraktijk MCN worden en soms daar werken. 
 
5. In- en uitgaande post  
Geen bijzonderheden.  
 
6. Informatie vanuit, ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen.  
Er komt geen reactie van het GHP. Dit punt kan eraf. 
Ouderenbonden gaan provinciaal aan de slag, zodat er “met ons i.p.v. over ons” gesproken wordt 
geeft  Jan Woertman (JW) aan.  JW komt tevens nog kort terug op het provinciaal rapport. Hij geeft 
aan dat hierin wordt gesuggereerd dat, anders dan bij andere gemeenten, lasten die nu onder het 
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sociaal domein in onze gemeente vallen hier niet thuis horen. De voorzitter wil het rapport eerst 
afwachten alvorens een mening te vormen.  
 
Er wordt nog kort terug gekeken op het overleg met de gemeente. Er wordt gevraagd wat de rol is 
van de Wmo-raad ten aanzien van de uitvoering op de werkvloer? GI geeft aan op de inhoud te 
letten, onze gesprekspartner is het college.  
 
7. Themabijeenkomst 18 april 2019   
Bewaking van de zorg: praktische uitvoering en knelpunten in de ouderenzorg . 
 
8. Rondvraag en sluiting  
JO vraagt extra aandacht voor de transitie Beschermd Wonen. Die gaat in dezelfde periode 
plaatsvinden als de ombuigingen 2020-2023. 
 
 
ACTIEPUNTEN 
 

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

 

2 Aandachtspunt : Volgen pilot POH/JGZZ  

3 Transitie Beschermd wonen  

4 Tijdspad woonvisie  

5 Reactie gemeente op advies over rapport Twijnstra-Gudde  

6 Datum plannen voor bijeenkomst doelgroepenvervoer  

7 Voorstel vertrouwenspersoon door Wmo-raad  

8 De Wmo-raad wordt nog geïnformeerd over het tijdspad v/d woonvisie  

9 Wmo-raad komt met een voorstel over de vertrouwenspersoon  

10 Benoemingsbrief MtB  

 


