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1. Opening en vaststellen agenda
KW opent de vergadering en heet iedereen welkom. AMK: RB, HM, AM, JO. Dossier
vergoedingen wordt behandeld als agendapunt 4. Zoals afgesproken krijgen eerst de Wmoraadsleden de gelegenheid om actief mee te praten. De publieke tribune zal apart gevraagd
worden te reageren indien wenselijk.
2. Adviesaanvraag wijziging verordening (voor 31 maart 2020)
Mw. L. Claessens (LC), beleidsambtenaar gemeente, is aanwezig.
De aanpassing van de verordening is een wettelijke verplichting. Wijzigingen t.a.v. de
wasmodule, de aanpassing van het abonnementstarief en de bedragen voor de regiotaxi zijn
nu opgenomen.
De wasmodule wordt anders ingericht. Een delegatie van de Wmo-raad en het
Cliëntenplatform zijn gevraagd mee te denken over het Plan van Eisen voor de aanbesteding.
De klankbordgroep is vanmiddag bij elkaar geweest en er is constructief meegedacht.
GI: Kan de gemeente besluiten om een voorziening om te zetten van maatwerk naar
algemeen. LC: Ja, de WMO staat toe waar geen duurzame hulpverleningsrelatie bestaat, de
voorziening buiten het abonnementstarief aan te bieden. En hier dus een algemene
voorziening van te maken. De toets zal daarvoor wel veranderen.
Er is een aanname dat 55 cliënten overblijven. Wat zijn de werkelijke kosten?
Wat wordt de kostprijs nu de Wmo-cliënten dit zelf moeten betalen. De kosten zijn
afhankelijk van het gebruik en is ligt aan de afname van het aantal wasstukken. Nibudlijsten
zijn hiervoor leidend.
Afhankelijk van de afname van de voorziening vallen kosten hoger of lager uit. Mensen met
een minimum inkomen worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden, maar zij
moeten dit wel zelf melden. Binnen de Wmo mag je geen rekening houden met inkomen.
Aan de hand van een toets zijn er dan mogelijkheden. Er zijn nu 560 personen die gebruik
maken van de wasvoorziening. De wasvoorziening is nu extra geïndiceerd en komt bovenop
de standaard 2 uur (op basis van het HHM rapport).
Gemeente Haaksbergen heeft onderzoek gedaan hierbij gaven 1 op de 5 cliënten aan dat ze
het zelf gingen doen. Wat als het wel een Europese aanbesteding moet worden? Gemeente
verwacht 4 tot 60 cliënten over te houden en daarmee binnen de huidige aanbesteding te
blijven. Worden de kosten, dan wijst dit na een jaar uit.
TM: Geeft aan dat er n.a.v de brief wel wat onrust is ontstaan, onder cliënten en de
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wijkverpleging. Er zijn veel praktische zaken aan de orde gekomen.
JE: Is het niet mogelijk dat de hulp tegen betaling bij de cliënten gaat thuis wassen? Dit is
wettelijk niet mogelijk.
LC: Cliënten zijn niet verplicht om gebruik te maken van de voorziening.
In Losser bleek er maar 1 persoon over te blijven. De zorgen worden uitgesproken dat het
waarschijnlijk weer op de schouders van de mantelzorgers terecht komt.
Hoe zit met mensen die incontinent zijn? Blijft deze was dan een week liggen? LC geeft aan
dat cliënten krijgen nu ook 1 x per week hulp krijgen. Het is wel van belang dat er zorgvuldig
naar het individu gekeken wordt, zodat de maatwerkvoorziening terecht komt bij de mensen
die het nodig hebben.
Hoe interessant is het voor aanbieders bij zo’n lage volumeraming? De gemeente is heel
transparant hierin. Het staat de aanbieder vrij om de wasvoorziening ook aan derden aan te
bieden.
Procedureel:
Voor 16 maart advies van de werkgroep.
Voor 31 maart advies op de verordening. Normaal gesproken adviseert de Wmo-raad over de
nota. De werkgroep zal binnen een week een voorzet doen.

3. Mededelingen, post en informatie
- dagbesteding Zorgaccent: de dagbesteding in de Parallel, Helmerink en Blenkenborg gaan
sluiten en worden op 1 locatie onder gebracht in het Kulturhuus Kruidenwijk. Navraag leert
dat aantallen terugliepen. Meer mensen gaan meer naar een zorgboerderij. Minder mensen
die geïndiceerd worden. Kwaliteit moet wel gewaarborgd blijven.
- Loket integrale toegang; dit wordt in mei toegelicht. De voorkeur uit naar de openbare
vergadering op 11 mei.
- Kwartaalrapportage; de vierde kwartaalrapportage wordt samengevat in het jaarverslag.
Verder geen opmerkingen bij de ingekomen post.
4. Dossier vergoedingen
GI licht toe: Er zijn verschillende gesprekken geweest met de wethouders en voorzitters (HM
en PH Cliëntenplatform). De Wmo-raad en het Clpf zijn zeer teleurgesteld dat de gemeente
zo met vrijwilligers omgaat. De vergoeding wordt nu gekoppeld aan een samenvoeging in het
volgende collegeperiode 2022. Er is meermaals besproken, dat er geen draagvlak en
toegevoegde waarde is om beide raden samen te voegen. Dit is reeds in 2017 uitgebreid
onderzocht. De samenwerking verloopt uitstekend. Een reactie hierop is vorige week per
omgaande verstuurd. Beide raden vragen zich af of de gemeente de inbreng van beide raden
wel naar waarde schatten en zien de reactie met belangstelling tegemoet. Naar aanleiding
hiervan wordt besloten hoe en of er doorgegaan wordt.
5. Concept-Notulen 27-01-2020
Paginanummers toevoegen aan de notulen
Pilot medisch centrum staat even stil vanwege de wachtlijsten bij het wmo-loket.
6. Themabijeenkomst (terugblik en volgend)
De themabijeenkomst was zeer verhelderend. Hopelijk maken jongeren ook gebruik van de
geboden hulp. Er was veel belangstelling van burgers, professionals en gemeente, dat de
discussie ten goede kwam. JvR geeft aan dat vroegtijdig schoolverlating de grootste zorg op
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het MBO is. De werkgroep onderzoekt het thema transgenderisme. Een boeiend onderwerp.
Vanuit het interne netwerk zijn er lokale partijen die hier aan mee willen werken.
7. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen
Ouderenbonden hebben provinciaal een petitie aangeboden over de hoeveelheid en de
kwaliteit van woningen voor senioren. De ouderenbonden gaan zich veder verdiepen in dit
onderwerp. In de gemeente Hellendoorn schrijven er ca. 80 huishoudens op 1 woning. Veel
huiseigenarenbezitters willen een seniorenwoning huren, maar huurders gaan voor.
Daarnaast grote zorgen over de energietransitie, veel onduidelijkheid hierover.
Clpf: hebben advies uitgebracht over bijzondere bijstand. Gemeente voerde altijd een
ruimhartig beleid en het advies deed een beroep op een gedeeltelijke instandhouding van
bepaalde vergoedingen, maar dit is niet gehonoreerd.
Advies ontmanteling Soweco: nog geen reactie. Het advies wordt gedeeld met de Wmo-raad.
Uit notulen Cliëntenplatform:
Het is rijksbeleid dat de Wsw (wet sociale werkvoorziening) wordt afgebouwd. Er is sprake van een
oude en nieuwe doelgroep (Participatiewet). De regionale uitvoering wordt gekoppeld aan de lokale
uitvoering en de gemeente heeft hierover veelvuldig contact met Soweco. In het begin verliep dit
moeizaam, maar er is nu constructief overleg volgens de gemeente.
Hellendoorn en Rijssen-Holten voert al veel beschut werken lokaal uit (multipack). De groenafdeling
wordt weer ondergebracht bij de eigen gemeente. Nu gaat de doelgroep voor de gemeente werken.
Begeleiding wordt ingekocht of de gemeente gaat dit zelf doen.

Het onderwerp leverde een behoorlijke discussie op. Indien wenselijk hiervoor een apart
moment te creëren.
Er vindt nu een netwerkoverleg plaats om uitplaatsingen uit de kaartenbak te bespreken en
uitstroom te voorspoedigen.
8.

Rondvraag en sluiting

ACTIEPUNTEN
1
2
3
4
5

Aandachtspunt: Volgen pilot POH/JGZZ
Aandachtspunt: Transitie Beschermd wonen, vervolg themabijeenkomst (blijft staan)
Terugkoppeling analyse mobiliteitscijfers (voorjaar 2020)
Advies uitbrengen over verordening
Advies over plan van eisen door werkgroep
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