
  

     
 
Nijverdal, 5 april 2017 
 
 
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 maandag 10 april, 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. 25-10-2016  
 

3. Overleg Wmo-raad  / wethouder Coes  

 
Bespreekpunten:  

- Stand van zaken vervoer 
- Controle op de kwaliteit van zorgaanbieders en gemeente 
- Stand van zaken koersdocument inkoop jeugd en wmo. Wat wordt de reële prijs? 
- Stand van zaken evaluatie van de kadernota’s wmo en jeugd. Hoe wordt de Wmo-raad hierbij 

betrokken? 
- Bij diverse (werk)bezoeken van de Wmo-raad zijn wij meldingen van zorgmijders tegengekomen. 

Hoe staat het met de monitoring van de eigen bijdrage. 
- Waarom heeft de gemeente niet meegedaan aan het onderzoek naar de klachtopvang door de 

Landelijke ombudsman? Gaat de gemeente de adviezen uit het rapport van de landelijke 
ombudsman wel opvolgen. (rapport maart 2017) 

- Hoe gaat de gemeente om met de handhaving van het uitstallingsbeleid?  
- Hoe staat het met de uitvoering van het communicatieplan? 
- Hoe is de ontwikkeling van het VIA-team. Zijn er al ideeën om het concept aan te passen? Dit 

omdat het niet zo goed lijkt te voldoen aan de verwachtingen. Zie ook de evaluatie. 
- Wat is de stand van zaken over de resultaten van Learning lab?  
- Hoeveel kinderen kunnen niet terecht op een school en zitten met kennisneming van de 

leerplichtambtenaar thuis? 

 
4. Rondvraag en sluiting 
 
 



  

Reguliere vergadering 
 
 
Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Concept-verslag Wmo-raad d.d. 6 maart 2017 
 

4. Post  en informatie 
Ingekomen: 
07-03-2017 Brief BB_armoedebestrijding onder kinderen 
14-03-2017 Raadsvoorstel beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 
14-03-2017 Nota Mantelzorgcompliment 2017 
16-03-2017 Jaarverslag SOEK 2016 en rapportage 2016 75-80 jarigen en 90-jarigen 
21-03-2017 Concept-Beleidskader handhaving+ bijlagenboek 
28-03-2017 Memo brief PvdA dementievriendelijke samenleving 
28-03-2017 Concept Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  
30-03-2017 Brief_herindicatie huishoudelijke hulp 

 
5. Adviesaanvraag  ‘Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats’ 

 
6. Terugkoppeling werkbezoek / bijeenkomst 

Vrijwillige Inzet 
Open dag bij Dimence (Beatrixschool) 
Open dag bij Helmerink 
 

7. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform /Netwerk, Overleg Adviesraad Sociaal 
Domein, gezamenlijke themagroep (5 april thema dementie), en anderen. 
 

8. Stand van zaken projectgroepen 
Participatieraad, Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon, Buurt aan Zet, Mantelzorg 

 
9. Rondvraag en sluiting 


