
 
 
 
      
 
Nijverdal, 18 oktober 2016 
 
 
Betreft: uitnodiging Wmo-raadsvergadering  
 
 
 
 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de Wmo-raad Hellendoorn. De vergadering wordt 
gehouden op dinsdag 25 oktober, in de Haarlezaal, Huis voor Cultuur en Bestuur. De aanvang 
van de vergadering is 19.30 uur. De vergadering is gesplitst in 2 delen. Het eerste deel bestaat uit 
een inhoudelijk overleg met de portefeuillehouder, wethouder Coes en zal tevens onder 
voorzitterschap van de wethouder plaatsvinden. Aansluitend zal de reguliere vergadering van de 
Wmo-raad voortgezet worden onder voorzitterschap van de heer G.S. Ingenhoest. 
 
 
De agendapunten 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Notulen Wmo-raad (deel 1) d.d. 18-04-2016  
 

3. Overleg Wmo-raad  / wethouder Coes  

 
Bespreekpunten:  

- Stand van zaken vervoer 
- Toekenning mantelzorggelden  
- Reactie CEO en jeugd 
- Stand van zaken aanbesteding  wmo en jeugd 2017  
- Stand van zaken inrichting toezicht op de kwaliteit van zorg in WMO  
- Reactie vertrouwenspersoon / nota herijking 
- Consequenties wisseling ambtenaren 
- Toelichting resultaten E-Movo onderzoek 2015 

 
4. Rondvraag en sluiting 
 
 
 



Reguliere vergadering 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen 

 
3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 5-09-2016 (zie bijlage) 

  
4. In- en uitgaande post: (zie bijlagen) 

Ontvangen:  
21-09-2016 Brief inzake bezwaar HO (intern afgehandeld door AC) 
23-09-2016 Uitkomsten benchmark en cliëntervaringsonderzoek 
14-10-2016 Reactie op advies Vertrouwenspersoon/nota herijking 
14-10-2016 Resultaten van het E-movo onderzoek 
14-10-2016 E-Movo 2015 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente  
                      Hellendoorn 
27-09-2016 Verlenging raamovereenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke  
    ondersteuning 2017. 
 
Uitgaand:  
09-09-2016 Signalen van cliënten na vermindering huishoudelijke hulp 
14-09-2016 Reactie op antwoordbriefgemeente van 5-9-16 
15-09-2016 Reactie uitgangspuntennotitie voortgang implementatie Twentse visie op 
vervoer door projectgroep vervoer 
27-09-2016 Brief mantelzorgvoorstel door projectgroep Mantelzorg 
 
Belangrijke stukken waarvan Wmo-raad kennis moet nemen: (zie bijlagen) 
27-09-2016 Conceptrapportage norm ondersteuning bij huishouden in Twente 
13-09-2016 Rekenkameronderzoek Effecten van decentralisaties 
23-08-2016 Voorstel wijzigingen beleid op gebied van de eigen bijdrage Wmo 

 
5. Notitie Plan van aanpak naar één participatieraad 

 
6. Werving nieuwe leden van de Wmo-raad  

*Dringende oproep plus aangepaste beschrijving Profiel  Leden Wmo-raad Hellendoorn 
 
7. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, participatieraad, 

s.v.z. woonservicegebieden 
 

8. Stand van zaken projectgroepen 
Projectgroep mantelzorg  
Projectgroep participatieraad 
Projectgroep klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon 
Projectgroep vervoer 

 
9. Bevindingen jaarcijfers  

 
10. Rondvraag en sluiting 

 


