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1. Opening en vaststellen agenda 
De publieke tribune kan nog kort reageren op de vergadering met de wethouder, omdat 
zij geen gelegenheid hebben gehad tijdens dit overleg. 
Er wordt nog kort gerefereerd aan het CEO, de cijfers laten een ander beeld zien, dan het 
positieve geluid dat de gemeente geeft. De ouderenbonden hebben binnenkort ook een 
gesprek met de wethouder.  
Er wordt een voorstel gedaan om een kleine projectgroep samen te stellen die het CEO, 
ons keukentafelgesprekkenonderzoek en de signalen vanuit de ouderenadviseur naast 
elkaar legt en een rapport/samenvatting hiervan maakt. 

 
2. Mededelingen 

Geen mededelingen 
 

3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 5-09-2016 
Naar aanleiding van: 
Congres sociaal domein; GI en JE zijn hier naartoe geweest. Het werd ervaren als een  
grote one-man show van zorgbelang. Het niet echt objectief. 
Notulen onder dank vastgesteld. 
  

4. In- en uitgaande post:  
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; gemeente reageert 
afwijzend op het voorstel. Wmo-raad houdt het op de aandacht lijst. 
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; Wmo-raad heeft in deze 
brief er nogmaals voor gepleit, dat zolang de gemeente het nieuwe beleid nog niet 
beschreven heeft, cliënten recht hebben op de oude norm. 



  

15-09-2016 Reactie uitgangspuntennotitie voortgang implementatie Twentse visie op 
vervoer door projectgroep vervoer.  
De werkgroep heeft in een voorstadium de beleidsambtenaar geadviseerd. Formeel 
gezien hoeft de gemeente hier niet op te reageren.  
27-09-2016 Brief mantelzorgvoorstel door projectgroep Mantelzorg 
 
Belangrijke stukken waarvan Wmo-raad kennis moet nemen:  
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 

Piet Hofman en Gerard Ingenhoest hebben met de gemeente gesproken over één 
participatieraad. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om een projectgroep te formeren 
met leden uit de Wmo-raad en het Clientenplatform, 2 personen vanuit de 
ouderenbonden, 1 vertegenwoordiger van jeugd en 1 voor het leerlingenvervoer. De 
insteek is, om dit traject met open vizier te onderzoeken. 

 
6. Werving nieuwe leden van de Wmo-raad  

Er moet verbreding komen en we missen de relatie met enkele belangengroepen. Er is 
een nieuw profiel samengesteld en de vacature wordt binnenkort uitgezet. 
Mocht er sprake zijn van een participatieraad, dan is dat niet eerder dan 1 januari 2018. 
We hebben nu ook de mensen nodig. 
 

7. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, participatieraad, 
s.v.z. woonservicegebieden. 
Alle bespreekpunten zijn reeds aan de orde gekomen. IN is in woonservice/Buurt aan Zet 
Hellendoorn geweest. Er komt een nieuw bestuur in het Noaberhuus. Er ligt een nieuw 
plan, ze gaan zich meer richten op de ouderen en eenzaamheid. Iedereen was erg 
positief.  
Buurt aan Zet: Ben (Zuid), Roel (Noord), Ina (Hellendoorn, Hancate Eelen en Rhaan),  Lia 
(Haarle), Anton (Marle, Daarle, Daarlerveen). 
Joke geeft signaal door aan het GHP dat bij het aanvragen van een vervoerspas dat er 
twee verschillende soorten vervoerspassen zijn. Signalen zijn bij GHP niet bekend. AH 
geeft aan dat zij cliënten ook begeleiden. JE kan ze doorverwijzen naar het GHP. 
RB geeft aan juist een zeer positieve ervaring te hebben met een ambtenaar.  
 

8. Stand van zaken projectgroepen 
Projectgroep mantelzorg; de mantelzorggelden blijven onduidelijk. Burger Belang heeft 
nav cijfers in de raad e.e.a. uitgezocht en deze cijfers doorgegeven. Met wethouder Coes 
is afgesproken dat schriftelijk wordt gereageerd wat er binnen de gemeente beschikbaar 
is voor mantelzorg, mantelzorgcompliment en de SVTO. 
Projectgroep participatieraad; voldoende besproken 
Projectgroep vervoer; voldoende besproken 

 
9. Bevindingen jaarcijfers  

BS geeft aan de vorm graag dit voor te willen bespreken met EH en GI. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Is het bekend wanneer de aanbesteding van Medipoint weer gaat lopen? Wmo-raad 
verwacht binnen nu en 2 jaar. 
 



  

 
 
 

 Actielijst   

  Besloten Wmo-raadsvergadering met jeugd- en wmo consulent AC 15-03-16 Gemeente/Wmo-
raad 

  Bespreken jaarcijfers met BS 25-10-2016 EH en GI 

 
 
 

 


