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Notulen 20-05-2019 
  

  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)    Mw. K. Voogsgeerd (gemeente) 

    aanwezig     afwezig   

     

 
1. Opening en vaststellen agenda  
HM opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij neemt vanavond waar voor GI. Bijzonder welkom voor Piet 
Hofman van het Cliëntenplatform. Hij wordt nog gefeliciteerd met zijn benoeming van Lid in de orde van Oranje-
Naussau. Afwezig met kennisgeving: GI en TW. Agenda wordt vastgesteld. 
Voor de sfeerimpressie worden mogelijk foto’s gemaakt, niemand heeft bezwaar. 

 
2. Toelichting door gemeente Hellendoorn over vervoer; door Kelly Voogsgeerd  

Stand van zaken wordt toegelicht aan de hand van een powerpoint presentatie. Deze wordt nagestuurd. Uiterlijk 
1-07-2019 moet er een besluit genomen worden over de toekomst van het doelgroepenvervoer. Verschillende 
opties zijn mogelijk: Huidige regionale aanbesteding verlengen onder dezelfde voorwaarden; Regionaal opnieuw 
aanbesteden onder aangepaste voorwaarden; Als perceel met Wierden en Twenterand (Almelo) opnieuw 
aanbesteden (De overige gemeente binnen Samen 14 willen de huidige contracten verlengen); Lokaal opnieuw 
aanbesteden.  
Gemeente Hellendoorn hanteert als uitgangspunten:  
- huidige contracten beëindigen.  
- Subregionaal over naar Twents Flex (dit is vraagafhankelijk openbaar vervoer door vrijwilligers, maar het is 

een vorm van openbaar vervoer). Het Cliëntenplatform vraagt aandacht om ook naar de mensen in de 
kaartenbak te kijken. Mogelijk dat mensen tegen een vergoeding zo ook een betere daginvulling kunnen 
hebben. De wethouder legt uit dat van het regulier openbaar vervoer te weinig gebruik wordt gemaakt. 
Door met vrijwilligers te werken kan de vervoersvraag wel opgepakt worden, waarbij de kosten 
beheersbaar blijven. 

- OMD (ondersteuning maatschappelijk deelname)-vervoer deels terug naar zorginstelling. Hier zitten haken 
en ogen aan, maar gemeente zou dit graag terug zien  

- Meer verwijzen naar voorliggende voorzieningen 
- Minder leerlingen in het leerlingenvervoer. Door gebruik te maken van een veilige en begaanbare route 

worden meer kinderen gestimuleerd zelf te fietsen. MtB geeft aan dat de begeleidingscommissie 
leerlingenvervoer zelfstandigheid van leerlingen toejuicht, maar wel kritische vraagtekens zet bij de route. 
Het moet wel veilig zijn en de huidige verkeersituatie bij de Elimschool is dat niet. Dit punt komt nader aan 
de orde bij de bespreking over ruimtelijke ordening op 4 juni.  

- Mobycon (verkeerskundig adviesbureau) is gevraagd een analyse te maken. Zij brengen de  
vervoersstromen in kaart en de mogelijkheden van vraagafhankelijke vervoerssysteem. De analyse bevindt 
zich in conceptfase. De meeste vervoersbewegingen vinden plaats in de eigen gemeente. Kelly Voogsgeerd 
stelt voor een nieuwe bijeenkomst te organiseren om de analyse te bespreken.  

- College neemt voor 1 juli een besluit t.a.v. het vervoer en hoopt per juni 2020 naar een ander systeem over 
te stappen. JV: Wat is er landelijk juridisch veranderd? De wethouder komt hier nog op terug. Uitgangspunt 
blijft om het vervoer op een zo goed mogelijke manier te organiseren, waarbij de kosten lager uitvallen. 
Wethouder Beintema geeft aan dat, ook bij meerdere aanbestedingen, de gemeente nu goed overweegt 
wat je als gemeente zelf wil doen en wat pak je als Samen 14 op. Het huidige college heeft de ambitie 
uitgesproken meer zelf te willen doen.  
 

3. Bezuinigingsoperatie gemeente Hellendoorn; door wethouder Beintema 
Ten aanzien van 2019: 
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Eerste voorstellen zijn aanvaard. Uitwerkingen zijn in gang gezet. De aanvullende voorstellen zijn toegelicht. 
In de raad van juni wordt hier een besluit over genomen. Juridische wijzigingen worden momenteel in kaart 
gebracht. Dit spoorboekje wordt binnenkort afgerond. 

 
Ten aanzien van 2020: 

- Over de koers voor de maatregelen 2020 wordt in juni de discussie gevoerd. De raad besluit op 8 of 9 juli. 
Dit gaat om de structurele aanpak. Vanuit welke gedachte en visie worden de bezuinigingen doorgevoerd. 
In het voortraject wordt al wel met diverse instellingen en organisaties gesproken. 

- De ontwikkelingen van het lopende jaar zijn opgesteld in een kwartaalrapportage. De Wmo-raad heeft deze 
1e rapportage vandaag ontvangen. De 15 interventies van Twijnstra-Gudde zijn hierin benoemd, zoals 
beleidsmatige zaken en de monitoring t.a.v. de financiële ontwikkelingen. De gemeente blijft binnen de lijn. 
Aandachtspunten zijn de ontwikkelingen op het gebruik van het jeugdvolume. Er is rekening gehouden met 
een groei van 10%, dit houdt gemeente goed in de gaten. 

- De wmo-aanvragen stijgen. Dit is verklaarbaar door de wijziging in het abonnementstarief eigen bijdrage. 
Mensen vragen nu weer meer aan bij de gemeente. Er is nieuwe wetgeving voor rolstoelen in het vervoer. 
Dit leidt tot meer aanvragen voor nieuwe rolstoelen, omdat de huidige niet meer aan de eisen voldoen. De 
cijfers laten vooralsnog zien dat de aanvragen binnen de lijn van verwachting blijft. Cijfers moeten nog wel 
beter geanalyseerd worden. In de CSLZ op 28 mei wordt een presentatie gegeven over de cijfers. 

- Wettelijk mogen zorginstellingen tot 5 jaar na dato nota’s declareren. De gemeente wil naar een systeem 
dat duidelijk laat zien hoeveel trajecten er zijn uitgeschreven zijn en de tijd die hiervoor geraamd staat. 
Binnen Twente zijn nu afspraken gemaakt dat binnen 30 dagen na beëindiging van de 
zorgverleningsprocedure een rekening gestuurd moet worden. Contractueel is vastgelegd dat Wmo-
contracten binnen 30 dagen gefactureerd worden. Het financieringssysteem vanuit de jeugdwet zag er 
vroeger heel anders uit. De eerste drie jaar moest de gemeente zich voor jeugd ggz nog aan de dbc 
(diagnose behandel combinatie)-trajecten houden. Met de gemeentelijke contracten komt hier langzaam 
verandering in en kun je als gemeente andere afspraken maken. Een projectgroep van de Wmo-raad gaat 
hier ook mee aan de slag om meer inzicht en grip op deze materie te krijgen.  

- KW geeft aan dat 25% van de cliënten geherindiceerd zijn. Heeft dit al een besparing opgeleverd? Het is nog 
niet duidelijk of de afschaling van zorg werkt. Het is te vroeg om de cijfers op die manier te interpreteren. 
De 25% is nog niet representatief over alle doelgroepen. 

- De Wmo-raad  heeft 2 adviezen uitgebracht en ziet graag een reactie tegemoet. Wethouder geeft aan dat 
het de aandacht heeft en dat binnenkort een reactie volgt.  

- Geeft de Provinciale Scan aanleiding om anders naar de bezuinigingen te kijken? Vooralsnog zal dit niet 
leiden tot een andere aanpak.  

  
4. Mededelingen 

Donderdag is er een extra bijeenkomst voor de Wmo-raad en het Cliëntenplatform over de bezuinigingen.  
KW heeft een presentatie over het sociaal domein gegeven aan Lokaal Hellendoorn en zal deze met de Wmo-
raad delen. 
 

5. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 1 april 2019 
blz 2: woonvisie is nog niet binnen. LC zal dit nogmaals navragen. 
blz 3: Mira neemt nu vanuit Wmo-raad plaats in de begeleidingscommissie leerlingenvervoer. 
blz 3: pilot gaat van start voor 1 jaar. Andere medische centra kunnen meekijken en hiervan leren. Afhankelijk  
van het verloop zal hier meer duidelijk over worden. 

 
6. Post en informatie 

Er zijn geen opmerkingen. 
 

7. Terugkoppeling regio-bijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 
JO, AM en TW zijn hier naartoe geweest. 
Op de themabijeenkomst die de Wmo-raad zelf heeft georganiseerd is meer verteld. De andere aanwezige raden 
waren helemaal nog niet bekend met de materie. JO en AM hebben de zorgen geuit, dat als je het als gemeente 
zelf aanpakt, dit wel de aandacht verdient. Zorgaanbieders kunnen dan met 15 gemeenten te maken krijgen. 
Eigen inwoners zullen voorgaan. Wanneer een cliënt beter gebaat is bij zorg in een andere gemeente, bestaat de 
kans dat dit niet meer mogelijk is. 
Centrum gemeente Almelo gaat een pilot starten over voorzorg en nazorg. Nu vallen 35% van de cliënten nog 
onder beschermd wonen, terwijl ze eigenlijk onder de WLZ moeten vallen. Deze mensen vallen tussen wal en 
schip. Van 2021 gaat naar verwachting een categorie cliënten naar de WLZ, die nu nog onder beschermd wonen 
vallen. 
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Het is een ingewikkelde materie die de Wmo-raad nauw moet blijven volgen. Leny Claessens zal  
vragen of Janine Pelleboer een vervolg toelichting kan geven. Daarnaast zal de Wmo-raad een vervolg 
themabijeenkomst over dit onderwerp organiseren.  

 
8. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen 

Cliëntenplatform wordt donderdag, tegelijk met de Wmo-raad bijgepraat over de bezuinigingen. Er blijven 450 
mensen in de kaartenbak zitten, ze blijven de gemeente op de verantwoordelijkheid wijzen. Voor 4 plekken 
beschut werken zijn nog geen cliënten gevonden. Gemeente heeft hier geld voor gekregen. UWV indiceert, maar 
gemeente mag ook zelf mensen aanwijzen. Gemeente zegt dat ze de mensen niet hebben. De mensen zijn 
onvoldoende in beeld. Er zijn ook positieve ontwikkelingen, bedrijven melden zich ook. 
 
De ouderenbonden organiseren op 11-9-19 om 19.30 een lezing. Douwe Draaisma is een Nederlands psycholoog 
die gespecialiseerd is in de aard en mechanismen van het menselijk geheugen. Hij is schrijver en geeft een 
lezing: ‘Waarom gaat het leven sneller als je ouder wordt?’. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. 
Provinciaal wordt er gewerkt aan een seniorenraad. 

 

9. Stand van zaken projectgroepen 
Vertrouwenspersoon; de Wmo-raad is gevraagd om met een voorstel te komen. In het verleden is hier al veel 
over gezegd. HM vraagt of dat voldoende is of moet er inhoudelijk nog over gesproken geworden. Jan 
Woertman, ouderenbonden geeft aan dat de Gemeente Hardenberg en gemeente Dalfsen hier al mee werken. 
De gemeente wil graag weten hoe dit het beste ingevuld kan worden in het licht van de ombuigingen. Wat is de 
behoefte en wat mist er? IN en JR gaan hier mee aan de slag en komen voor de volgende vergadering met een 
voorstel. 
 
Financieringstrajecten; KW, JO, AM en TW gaan hiermee aan de slag. Hoe is de financiering tussen diverse 
organisaties geregeld? 

 
10. Rondvraag en sluiting 

HM geeft aan dat de volgende keer hij formeel voorzitter van de Wmo-raad is en dat het afscheid van Gerard 
Ingenhoest als voorzitter van de Wmo-raad terug komt op de agenda. 

 
 
 
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 Voorstel vertrouwenspersoon door Wmo-raad  

7 Benoemingsbrief MtB  

8  Vervolgthemabijeenkomst transitie beschermd wonen  

9  Janine Pelleboer uitnodigen over stand van zaken beschermd wonen  

10 Terugkoppeling analyse mobiliteitscijfers  

 


