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Notulen 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn 4 personen voor de publieke M.k.a. Anton Bruggeman,  
Arthur van der Woude, Lia Trentelman.  
 

2. Toelichting op stand van zaken voortgang Integrale inkoop jeugd en wmo door beleidsambtenaar. 
Het Koersdocument is in 13 van de 14 gemeenten vastgesteld (uitzondering Hof van Twente). 
Hellendoorn heeft het vastgesteld als toekomstvisie, met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Na 
vaststelling is hard gewerkt aan verdere uitvoering in de regio. Streefdatum voor besluitvorming lag op 
5 april jl. Uit de tussenrapportage bleek dat er onvoldoende voortgang gemaakt was om de stappen te 
zetten naar een andere manier van inkopen per 1-1-2018. Het besluit is nu genomen dat Samen 14 pas 
op 1-1-2019 op de nieuwe manier gaat inkopen. De huidige contracten worden dus nogmaals verlengd. 
Dat gaat om het laatste (4e optiejaar) contractjaar. Voor het contract maatwerkvoorzieningen 
(dagbesteding, kortdurend verblijf voor zowel jeugdigen en volwassenen) is vorig jaar wel een nieuwe 
aanbesteding geweest, dus hiervoor geldt dat dit voor de 1e keer verlengd kan worden.  
 
Tijdens de behandeling van het bestuursvoorstel over de verlengingen op 17 mei jl. bleek dat er geen 
consensus is over wat kan en mag ten aanzien van indexatie van de tarieven. Regionale besluitvorming 
op dit punt wordt - in afwachting van verder onderzoek en gesprekken met de aanbieders - uitgesteld. 
Het standpunt van de gemeente Hellendoorn hierin is dat ze willen werken met een reëel tarief. Voor 
de gemeente Hellendoorn is het behoud van kwalitatieve zorg en voldoende lokaal aanbod van groot 
belang. Ook willen zij voor de toekomst een goede samenwerkingsrelatie met de aanbieders houden.  
 
Hoe verhouden de tarieven van Hellendoorn t.o.v. landelijke contracten? Dat is afhankelijk per 
contract. De opbouw van een contract kan erg variëren. Sommige contracten zijn vanuit het Rijk 
rechtstreeks overgenomen. Bestaat er een overzicht van tarieven? Nee, en het vaststellen is moeilijk, 
omdat er verschillende posten zijn. Vorig jaar is er door een extern adviesbureau een onderzoek voor 
de regio uitgevoerd m.b.t. de overeenkomst maatwerkvoorzieningen. In een algemene maatregel van 
bestuur zijn voor de huishoudelijke ondersteuning en Wmo maatwerkvoorzieningen bepaalde normen 
vastgesteld. 
 
Wat is gewijzigd in de dagopvang? Er waren 3 niveaus en nu zijn er nog 2 niveaus voor de dagbesteding. 
Daar hangen ook nieuwe tarieven aan. Niveau 2 en 3 zijn samengevoegd. De kosten voor de gemeente 
worden bepaald door 2 factoren, prijs (p) en aantal (q). Zowel de Wmo als jeugdwet zijn open einde 
regelingen, de gemeente is verplicht zorg te leveren.  
 
Op verschillende manieren probeert de gemeente aan de preventieve kant te voorkomen dat de vraag 
(“q”) oploopt. De pilot om thuisbegeleiding zonder indicatie in te zetten is hier een voorbeeld van, 
evenals de werkwijze waarbij de jeugdarts als intermediair voor de huisarts casuïstiek behandelt. 
Ten aanzien van de werkwijze jeugd- en huisarts laten cijfers zien dat er minder gespecialiseerde zorg 
(Jeugd GGZ) afgenomen wordt. Beleidsambtenaar maakt daarbij wel de kanttekening dat de ervaringen 
en aantallen (pas) van twee jaar bekend zijn.  
 
Op 12 juli wordt het besluit door de regionale bestuurscommissie genomen m.b.t. de verlenging van de 
jeugdhulpcontracten. De verlenging van de contracten voor de maatwerkvoorzieningen worden lokaal 
besloten. De Wmo-raad geeft aan hier graag kennis van te nemen. 



  

 

3. Mededelingen 
De website kampt momenteel met een storing waarvoor excuus. Er wordt gewerkt aan een oplossing. 
 

4. Concept-verslagen Wmo-raad d.d. 10 april 2017, deel 1 en 2 
Deel 1: 
N.a.v.: 
Handhavingsbeleid: AH geeft aan hier weinig verbetering in te zien. 
Via-team/buurt aan Zet. BS heeft Kulturhus ’t Trefpunt in Daarlerveen bezocht en geeft aan dat hier 
elke 1e zaterdag van de maand 92 personen samen eten. 
Learning Lab: Het is nog steeds onduidelijk wat dit precies inhoudt. 
Uit Programmabegroting 2017: De eerste toegang tot jeugdhulp wordt dichtbij ouders en kinderen 
georganiseerd, onder meer via leerkrachten, huisartsen, sportclubs of jongerenwerkers. Om nog beter 
in beeld te krijgen wat een jongere of gezin zelf kan en welke ondersteuning er nodig is, is Nijverdal Zuid 
binnen onze gemeente aangewezen als proeftuin. In dit gebied is een learning lab opgezet, waarbinnen 
samen met vertegenwoordigers van diverse algemeen toegankelijke organisaties in kaart wordt 
gebracht welke maatschappelijke effecten we voor welke doelgroepen willen behalen, of we daarvoor 
wel het juiste doen en wat we daarin mogelijk moeten aanpassen. 
TW geeft aan graag gebruik te maken van het aanbod om kennis te maken met de ambtenaren. 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
Deel 2: 
N.a.v. actiepunten: 
Huishoudelijke ondersteuning: TW geeft aan dat zij een beschikking heeft gelezen van een cliënt. Het is 
een moeilijke brief met codes. 
Er is een mail uit gegaan voor de werkgroep zorgmijders. TW, JV en JO hebben zich hiervoor aangemeld 
en gaan nakijken hoe de aantallen gekwantificeerd kunnen worden. 

 
5. Post  en informatie 

Ingekomen: 
10-05-2017 Antwoord op advies Concept beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2017 
19-05-2017 Beleidsstuk + nota HO 
 
Uitgaand: 
25-04-2017 Reactie beleidskader handhaving en fraudepreventie 
Vandaag heeft de agendacommissie samen met Piet Hofman van het Cliëntenplatform een overleg 
gehad met de betreffende beleidsambtenaar. De zwaarte van de sanctie verschilt enorm tussen 
Participatiewet en Wmo. De beleidsambtenaar heeft aangegeven dat het is voorbereid door 2 
verschillende ministeries. De Wmo-raad en Cliëntenplatform trekken hierin gezamenlijk op en hebben 
gevraagd om een menselijke behandeling. In september zal een themabijeenkomst georganiseerd 
worden met het thema handhaving en fraudepreventie. 
 
10-04-2017 Advies Concept beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2017 
 
Ter informatie: 
Via griffie 9-5: Aanbesteding doelgroepenvervoer, Twentse visie op vervoer “Samen op weg” 
Wmo-raad vindt het nog steeds jammer dat het vervoer dagopvang toch binnen de aanbesteding valt. 
Op 12 juni zou het college een besluit nemen over de gunning. Wmo-raad is van mening dat The Right 
to Challenge een mogelijke oplossing biedt. 
Op de publieke tribune wordt aangegeven dat, vanwege het bedrag € 200.000,- , de gemeente juridisch 
gebonden is. Ook verdringing van arbeidsplaatsen is een belangrijke component. 
Met de regiotaxi kan een cliënt nu nog ongeveer 30 kilometer rijden voor een gereduceerd tarief. 
Vervolgens is het € 1,91 per kilometer. Een rit naar het MST Enschede kost daarmee ongeveer € 85,- 
Brief BB 11-5: Vragen voor CSZ 16-5 over regio-taxi en vervoerssysteem voor mensen met een 
beperking. 
Via griffie 4-5: Voortgang integrale inkoop jeugd en wmo 
Via griffie 26-4: Rapport HHM verdiepend onderzoek prestatie wassen en strijken binnen HO  
Via griffie 24-4: Nota B&W advies: Onderzoeken m.b.t. tot HO 
Via griffie 20-4: Subsidie MEE IJsseloevers  

 



  

6. Right to Challenge  
Op 12 juni komt de werkgroep vanuit de gemeente bij elkaar. De Wmo-raad is hier ook voor 
uitgenodigd. TW, LT en JE gaan hier naartoe.  
 

7. Werkbezoek Dimence/RIBW 
Evaluatie werkbezoek 19 april 2017. Het bezoek werd als zeer waardevol ervaren. Er wordt weinig tot 
geen controle vanuit de gemeente ervaren. De administratieve werkdruk vanuit de eigen organisatie is 
groot. Vervolgbezoek bij de Schurinkshoeve op 7 juni.  
 

8. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, Participatie-overleg en anderen. 
GHP: Er was geen parkeerplaats bij het Noaberhuus is Hellendoorn, dat is nu geregeld. Er zijn veel 
klachten binnen gekomen over de stembureau’s. Deze worden nog geïnventariseerd. 
Ouderenbonden: Brengen wehelpen.nl onder de aandacht. 
Het Cliëntenplatform heeft de werkgroep hulpverlening in natura aan kinderen vandaag afgerond. Er is 
een rapport met aanbevelingen aangeboden aan het college. Afgerond is tevens een rapport over 
inkomensondersteuning. Aangegeven is o.a. dat de informatievoorziening van groot belang is. Dat geldt 
voor het fysieke foldermateriaal, maar ook een website die up to date is. Werkverdringing is continue 
onderwerp. 
 

9. Stand van zaken projectgroepen 
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon; Het wordt na de vakantie weer opgepakt. Proberen om dit 
op de agenda van de politieke partijen te krijgen. Ouderenbonden zullen dit ook doen. 
Buurt aan Zet 
Zorgmijders; de werkgroep is geformeerd. TW, JV en JO gaan dit oppakken. 
Adviesraad Sociaal Domein: De aanbevelingen zijn zo goed als rond. Terugkoppeling vind eerst met de 
betreffende ambtenaren plaats. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Wmo-raad is bij Farmfood welkom. Dit bedrijf maakt hondenvoeding. Er werken veel mensen werken 
met een rugzak. Het is een enorm sociaal en maatschappelijk betrokken bedrijf. 
Ina geeft door dat de Wmo-raad bij Sowecare in Almelo ook langs kan komen voor een werkbezoek. 

 


