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1.

Opening en vaststellen agenda
Welkom. Er zijn afmeldingen van LT, GI, EV, AvdW, JE en AH. AW zit deze vergadering voor.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Concept-verslag(en) Wmo-raad d.d. 26-10-2015
De stapeling van eigen bijdragen wordt nogmaals kort besproken. De stille stapelingen van kosten heeft
ook de aandacht van de gemeenteraad. Dit onderwerp is tevens wederom door de agendacommissie
tijdens het gesprek met Gert Koolhaas onder de aandacht gebracht.
Notulen worden onder dank vastgesteld.

4.

Post en bijeenkomsten
Ingekomen:
30-11-15 Brief BB
08-12-15 Brief BB en GL n.a.v. rapportage keukentafelgesprekken
24-12-15 Subsidie MEE IJsseloevers
26-11-15 Nota gunning medisch en medisch en psychodiagnostisch onderzoek
24-12-15 Nota inzet Huishoudelijke Hulp toelage
02-02-16 Brief PvdA en GL met betrekking tot uitstallingen
05-02-16 Nota persoonsgeboden budget alfa 2016
11-02-16 Nota compensatie eigen bijdrage jeugdhulp
Uitgaand:
07-12-15 Rapportage evaluatie keukentafelgesprekken
29-10-15 Ongevraagd advies bezuinigingen. Reactie van de gemeente is van de week binnen gekomen.
11-12-15 Ongevraagd advies n.a.v. schrijven Van Rijn
Ter informatie:
Beleidsregels PGB jeugdhulp en WMO

5.

Terugkoppeling van gesprek met Gert Koolhaas
AW geeft een korte samenvatting van het gesprek weer. De notulen van dit overleg zullen nog gemaild
worden.

6.

Adviesaanvraag mantelzorgcompliment
Het bevreemd de Wmo-raad dat zij zo op zo’n korte termijn om advies gevraagd is. De projectgroep
Mantelzorg vragen hier kritisch na te kijken. Verzoek om dit terug te leggen bij de agendacommissie.

7.

Nota persoonsgeboden budget alfa 2016
In januari stond in het Hellendoorn Journaal, dat de vergoeding PGB ging naar beneden ging voor niet
professionele hulp. Cliënten hebben hierover geen bericht gehad, terwijl het per 1 januari in ging. Ook
vanuit SVB is geen bericht geweest. (CAK stelt norm vast, SVB keert uit betalen.)
Communicatie verloopt op drie manieren: via krant, aanbieders en professionele zorgverleners.

De gebruikers (cliënten) en de niet-professionele hulp (alfa) worden niet genoemd in de communicatie.
Dit punt wordt meegenomen naar de agendacommissie. Tevens een voorstel om dit mee te nemen in
het overleg met Wethouder Coes op 18 april.
8.

Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, Participatie-overleg,
gezamenlijke themagroepen en anderen.
Gezamenlijke ouderenbonden zijn bezig met een project waar samen gebouwd kan worden.

9.

Stand van zaken projectgroepen
Keukentafelgesprek
- Evaluatie; de projectgroep heeft geëvalueerd. De effecten van deze bezuinigingsronde is nog
belangrijker dan de wijze van gevoerde gesprekken. De projectgroep komt mogelijk nog een vervolg.
Op 23 maart komt er nog een belangrijke rechterlijke uitspraak of er maatwerk geleverd wordt.
Participatieraad; in april is er wederom een vervolggesprek met de andere belangenbehartigers.
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon; de projectgroep heeft stappen gemaakt en verwacht
binnenkort met meer informatie te komen. MEE levert wel ondersteuning, maar is geen
vertrouwenspersoon. In de gemeente Hellendoorn kunnen mensen zich melden bij het loket of de
ombudsman.
Problemen kunnen door een vertrouwenspersoon vroegtijdig voorkomen worden. Oorzaken liggen
veelal in de bejegening.
Woonservice; er is een enquête uitgezet onder wijkverenigingen, plaatselijk belangen en dorpsraad.
Evaluatie Huishoudelijk Hulp; Uitspraak rechter m.b.t. het al dan niet leveren van maatwerk wordt
eerst afgewacht.

10.

Vervanger Roelof Menkveld in klankbordgroep woonservice Nijverdal Noord
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. het geringe aantal leden.

11.

Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden.

12.

Rondvraag en sluiting
Ben complimenteert de raadsleden die aanwezig zijn. Hij constateert dat vrijwel alle punten gaan over
communicatie. Zowel bij ambtenaren, Wmo-raad en de gebruikers Wmo.
Jan Ekelenkamp; Samen 14 gaat zorgen voor maatwerk voor mensen met een dagbesteding.
Publieke tribune: Meldt ook dat binnen de gemeenteraad continue over communicatie gesproken
wordt. En dat ambtenaren herhaaldelijk worden verzocht om in niet-ambtelijke taal de stukken toe te
lichten/op te stellen. Ook maatwerk is een aandachtspunt. Het verzoek wordt gedaan om via de griffie
de agenda en stukken te versturen.

