
 

  

Gezamenlijke themagroepen 

Notulen 22-06-2016   
  

 Aanwezig:   

 Lia Trentelman, Ben Huis in ’t Veld, Enrico Tempert, Jan Ekelenkamp, Will Slooijer,  
 Ben Schothans, Roel van de Berg, Arthur van der Woude, Ank Heemskerk, Jan  
 Runneboom, Mark Paalman, Henk Alberts, Ben Kogelman, Roelof Menkveld. 
   SDW: Evelien Hondebrink 
 
 Afwezig met kennisgeving: Peter Rijk, Eelco Vermeij, Anton Bruggeman, Gerard  
 Ingenhoest, Joke Evers, Anneke van der Wal, Shirley Schraa en Jannie Franken. 
 

1: Leefbaarheid en sociale samenhang 4: Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
2: Jeugd 5: Opvang, verslavingsbeleid en GGZ 
3: Toegankelijkheid, voorzieningen en advies  

 

 

Het thema van deze avond is: Buurt aan Zet! 
De afgelopen jaren is de gemeente Hellendoorn verdeeld in een aantal woonservicegebieden. In deze 
gebieden zijn zorg en welzijn zo op elkaar afgestemd, zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen hun eigen buurt. Dit heeft geresulteerd in gebiedsgericht werken, een integrale 
werkwijze tussen organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij de vraag van de 
bewoner en de eigen verantwoordelijkheid leidend zijn. Deze werkwijze wordt vorm gegeven onder de 
noemer “Buurt aan zet!”  
 

1. Opening 

Arthur van der Woude opent de vergadering. Speciaal welkom voor de gastsprekers en de 

publieke tribune. Er zijn een aantal personen met kennisgeving afwezig.  

 
2. Buurt aan Zet!  

Demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Hellendoorn 

Gastspreker Fernanda-Hakkers-Lutjeboer, beleidsmedewerker bedrijfskundige zaken geeft 

aan de hand van een PowerPoint een presentatie. Zie de bijlage bij deze notulen. 

Buurt aan Zet! 
- Gastspreker Marieke van Cruiningen, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling,  

gemeente Hellendoorn geeft aan de hand van een PowerPoint een presentatie. 
 
Onderzoek projectgroep binnen woonservicegebieden 
- Mark Paalman, lid projectgroep geeft aan de hand van een powerpoint een presentatie. 

Zie bijlage bij deze notulen. 
 

Er volgt een interactief gesprek over dit onderwerp met de volgende speerpunten. 
VIA teams bij alle wijkverpleegkundigen onder de aandacht brengen. 
PR is groot aandachtspunt. 
Er is een groot verloop van kennis onder vrijwilligers door wisseling van besturen en vrijwilligers. Het 
ene bestuur is goed ingewerkt, maar stopt vervolgens. Een goede overdracht gebeurd vaak niet, 
waardoor kennis verloren gaat. 
Wat wordt verstaan onder de regiefunctie? De gemeente bepaalt niet, maar is voorzitter en maakt 
besluiten in gezamenlijkheid met de andere partijen. 

 



 

  

3. Conceptnotulen 05-04-2016 
Onder dank vastgesteld. 
 

4. Projectgroepen Participatie-overleg; Er is een breed overleg geweest met alle partijen om 
elkaar wederzijds te informeren 
Woonservicegebieden; Door de presentatie van Mark is dit al voldoende behandeld. Lia 
vervangt Mark in de Buurt aan Zet klankbordgroep in Haarle. 
Mantelzorg; Er is een gesprek geweest tussen gemeente en de werkgroep. De op- en 
aanmerkingen uit dit overleg worden meegenomen voor 2017. Wel staat er een nieuw 
overleg gepland met Bert Protzman en SVTO.  
Keukentafelgesprekken; Er is op 18 mei jl uitspraak gedaan door de CRvB (Centrale Raad van 
Beroep). Uit de rapportage van de werkgroep is duidelijk naar voren gekomen dat er geen 
objectief en onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar de tijd die nodig is voor een schoon 
en leefbaar huis. In Hellendoorn “gestructureerd huishouden”  genoemd. De werkgroep is 
benieuwd wat de gemeente nu gaat doen. Resultaatfinanciering staat nu weer ter discussie. 
 

5. Rondvraag & sluiting 

Jan R.: Brengt handhaving van het parkeerbeleid van de gemeente onder de aandacht. Hij 
wordt geattendeerd op de meldlijn. Ank neemt het signaal mee naar de GHP en komt hier op 
terug.  
EH zal de doorlopende actielijst aanpassen. 
 
Volgende vergadering is 21 september. 
Suggestie voor volgend onderwerp: Participatiewet 

 
 
Actielijst 
 

 
 

 

Wat Wie Uit 

Suggestie voor volgend onderwerp: Participatiewet AC 22-6-16 

Terugkoppeling GHP over handhaving parkeerbeleid Ank  

   

   

   


