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Notulen 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Adviesaanvraag over nota Vrijwillige inzet, toelichting door beleidsambtenaar Janine Pelleboer 
De raad geeft aan dat er wel erg veel bij de Welle neergelegd wordt. Is dit financieel haalbaar? Met de 
Welle is al kort besproken of dit aanvullende werkzaamheden of plaatsvervangende werkzaamheden 
moeten worden. Dit zal, in overleg met de Welle, in een jaarlijks uitvoeringsprogramma vorm gegeven 
worden. Eind van het jaar zal het uitvoeringsprogramma klaar zijn. De Wmo-raad kan hier advies over 
geven. 
De vaststelling van de nota Vrijwillige inzet wordt door het college gedaan. De Wmo-raad kan 
plaatsnemen in de klankbordgroep. De gemeente zou het advies van de Wmo-raad graag begin 
augustus willen hebben. 
 
Opmerkingen bij de notitie 
Vrijwilligerswerk mag geen verdringing van arbeid zijn. Hoe wil de gemeente dit definiëren? 
Consulenten van de gemeente en de beroepskrachten van de Welle zijn hier bewust mee bezig in het 
matchen van vrijwilligers. De Wmo-raad adviseert de zin enigszins te nuanceren. Tevens wordt 
opgemerkt dat het ook omgedraaid kan worden. Vrijwilligerswerk kan ook tot betaald werk leiden. 
 
Op de publieke tribune wordt aangegeven dat het de ouderenbonden zorgen baart, dat de Welle 
gekort is met 30%. De gemeente geeft hiermee een signaal af dat ze juist niet wil inzetten op 
vrijwilligerswerk. Professionele ondersteuning is nodig om een nota zoals deze te verwezenlijken. 
 
De Wmo-raad vraagt of er naar Europese Subsidies gekeken wordt als alternatieve financieringsvorm. 
Ja, maar de beleidsambtenaar geeft aan dat de organisaties dit zelf moeten doen. Wmo-raad geeft aan 
dat dit ook een verantwoordelijkheid van de gemeente is. Het stimuleren en ondersteunen bij 
subsidieaanvragen kan vrijwilligersorganisaties minder kwetsbaar maken. 

 
3. Mededelingen 

Conceptkadernota Lokaal gezondheidsbeleid. Op 13 september om 13.30 uur in de Daarlezaal is er een 
informatie bijeenkomst voor de leden van de Wmo-raad. Op een later tijdstip volgt een bijeenkomst 
voor andere belangstellenden. 
 

4. Conceptverslag Wmo-raad van 29 mei 2017 
Werkdruk toevoegen bij bezoek Dimence. 
 

5. Post en informatie 
Ingekomen: 
30-05-17 Nota inkoop Huishoudelijke ondersteuning (HO).  
De Wmo-raad neemt kennis van de nota, maar merkt wel op dat er een behoorlijk tekort zit op de 
gemeentelijke begroting. TW geeft aan van diverse cliënten te hebben gehoord dat ze nu meer HO 
krijgen. De gemeente spreekt in de beschikkingsbrief aan de cliënten over modules: basismodule (105 
uur op jaarbasis), wasmodule, module maaltijdverzorging, module regie, maaltijdverzorging, zorg voor 
minderjarige kinderen. Het is het uiteindelijk de hulp die aangeeft wat de verhoging in tijd is geworden. 
Er zijn nog veel vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de extra uren die nu nog ingekocht kunnen 
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worden voor € 5,-? De Wmo-raad zou graag een gesprek met een consulent  willen ter verduidelijking. 
LT heeft weer een melding gekregen over het ontbreken van vervangende hulp bij vakantie, terwijl wel 
een rekening volgt van het CAK. Volgens Thea ten Have gebeurt dit nu niet meer omdat wethouder 
Coes hierop actie heeft ondernomen richting zorgaanbieders. 
01-06-17 Memo stand van zaken Integrale inkoop. 
Wordt voor kennisneming aangenomen. 
06-06-17 Memo vervoer.  
De extra toeslag van € 3,- of € 6,- retour bij late reserveringen, vindt de Wmo-raad vreemd. De 
ritprijzen zijn duidelijk uitgelegd in het antwoord van de gemeente op het advies van de Wmo-raad. 
Daarin is echter sprake van een 65-pluspas. Kan er nog een 65-pluspas aangevraagd worden? (Nee, dat 
kan niet. Er bestaan alleen nog 75+ passen. Red.) 
Op de publieke tribune geeft een chauffeur van Zorgaccent aan dat vervoerder Witteveen heeft 
aangegeven niet van plan te zijn om cliënten van en naar huis te begeleiden.  
De ouderenbonden maken zich zorgen om ouderen die nu zelf blijven autorijden, omdat ze geen 
gebruik meer kunnen maken van de regiotaxi. 
07-06-17 Antwoord gemeente op reactie Wmo-raad m.b.t. uitkomst Benchmark en CEO 2015.  
In de laatste AC zijn de uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2016 mondeling door de wethouder 
gepresenteerd. In het advies over het CEO 2015 van de Wmo-raad zijn een aantal streefpercentages 
richting gemeente benoemd. De uitkomsten laten nu zien dat de streefpercentages ook gehaald zijn, 
wat de Wmo-raad erg positief stemt. 
15-06-17 Antwoord gemeente op ongevraagd advies Wmo-raad m.b.t. aanbesteding vervoer. 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
22-06-17 Memo van de gemeente over wijzigingen in het doelgroepenvervoer. 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Uitgaand: 
30-05-2017 Ongevraagd advies Wmo-raad m.b.t. aanbesteding vervoer. 
 
Ter informatie: 
- Kopie gemeentelijke beschikking Wmo aan cliënten HO. De inhoud van de brief roept vragen op. 

Zie hierboven onder punt 5. De opmerking wordt gemaakt dat het cliënten altijd vrij staat  om een 
(andere) aanbieder te kiezen. 

- Kopie brief van de gemeente aan cliënten met informatie over wijzigingen regiotaxi. Ook deze 
brief roept vragen op. Zie hierboven onder punt 5. 

- Bijeenkomst 21/9 in Amsterdam van 18.00-20.00 uur rond cliëntraden in zorg, welzijn en sociaal 
domein. 

- Ingekomen motie vreemd aan de orde van de dag over reserveringskosten vervoer ingediend door 
de fracties van GB en BB op 10 juli jl. De motie is aangehouden. 

 
6. Terugkoppeling overleg Agendacommissie met wethouder Coes van 6 juli jl. 

Over het thema vluchtelingen heeft de wethouder aangegeven op de hoogte te zijn van het verloop 
van deze avond. Het heeft de aandacht van het college.  
Een projectgroep vanuit de gemeenteraad heeft in oktober een gesprek met zorgboerderij De 
Schurinkshoeve. De Wmo-raad geeft aan hierbij graag aanwezig te willen zijn.   
Right to Challenge: op 5 september is er een bijeenkomst in het HcB waar ook de Wmo-raad voor is 
uitgenodigd. 
Het leefbaarheidsonderzoek wordt dit jaar herhaald in dezelfde vorm als voorheen.  
Status Koersdocument: er vinden momenteel gesprekken plaats met zorgaanbieders om de 
ontwikkelde werkwijzen te bespreken. Esther Snoeijer zal de AC verder bijpraten tijdens AC-
vergadering van 27 juli, andere leden van de Wmo-raad worden hier ook voor uitgenodigd. 
Het gespreksverslag van het overleg met de wethouder zal nagestuurd worden. 
 

7. Terugkoppeling thema-avond vluchtelingen 
Een impressie is terug te vinden op www.wmoraadhellendoorn.nl  
De gastspreker heeft een baan gevonden n.a.v. deze avond. Er komt een vervolgthema-avond in 
gezamenlijkheid met het cliëntenplatform. Er wordt benadrukt dat er geen wederhoor geweest is, 
maar de Wmo-raad is naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden wel benieuwd welke 
bevoegdheden een consulent precies heeft.  
 

http://www.wmoraadhellendoorn.nl/
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8. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform / Netwerk, Participatie-overleg e.a. 
Cliëntenplatform: er zijn 6 plekken voor beschut werken, maar deze zijn nog niet ingevuld. Het 
Cliëntenplatform heeft er bij de wethouder op aangedrongen hier werk van te maken. Verdringing van 
werk heeft de aandacht. Er is een stuk invulling gegeven aan het kind-pakket. Het Cliëntenplatform 
heeft gevraagd het in natura beschikbaar te stellen, het restant te oormerken en het plafond te 
verhogen naar 120%. Waar zijn de mensen in dienst? Dat is nog niet helemaal duidelijk. BS pleit voor de 
mogelijkheid dat werkgevers kunnen detacheren. 
 

9. Stand van zaken projectgroepen 
- Adviesraad Sociaal Domein: er is een advies geformuleerd dat morgen besproken wordt door de 

projectgroep met ambtenaren van de gemeente. 
- Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon: wordt na de vakantie weer opgepakt. 
- Buurt aan Zet: in alle gebieden zitten afgevaardigden, maar behalve in Haarle gebeurt er weinig. 

Op dinsdag 11 juni waren alle plaatselijk belangen, dorpsraad Hellendoorn en wijkvereniging bij 
elkaar in het Noaberhuus in Hellendoorn om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. 
Afgesproken is om op voorzittersniveau contact met elkaar te houden over relevante 
onderwerpen. Er zal een gezamenlijke brief opgesteld worden dat, met name op het gebied zorg, 
dit niet goed afgestemd is in de woonservicegebieden. Overkoepelende onderwerpen kunnen zijn: 
wegen, woningbouw, zorg, aanvliegroutes, onderwijsbeleid. 

- Zorgmijders: de projectgroep is voor de eerste keer bij elkaar geweest en heeft in de definitiesfeer 
een en ander geformuleerd. De vervolgstap zal de uitwerking zijn. Dit wordt na de vakantie 
opgepakt. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

-  JO: RIBW is bezig met het organiseren van een evenement om de taboes te doorbreken over de 
GGZ. 

- JE: de accountant heeft een afkeurende verklaring afgegeven bij de gemeenterekening 2016. De 
gemeenteraad heeft er wel mee ingestemd? Geadviseerd wordt het begin van raadsvergadering 
van 10 juli terug te luisteren om de uitleg van de wethouder Beintema te horen. 

- AH: meldt zich af voor de volgende vergadering. 
Publieke tribune: 
- De Voedselbank gaat verhuizen van de kerk naar Het Spectrum. 
- De ouderenbonden hebben binnenkort een gesprek met een aantal fysiotherapeuten. Zij geven 

een bepaalde training  waar ouderen veel aan hebben. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om 
dit door te laten lopen. 

- Op 14 september is er een grote cultuurmanifestatie. De Wmo-raad wordt gevraagd de achterban 
te mobiliseren. 

 
 

 

 Actie- en aandachtspuntenlijst  

  Besloten Wmo-raadsvergadering met consulenten gemeente (cases) Gemeente/Wmo-raad 

  Deelname Wmo-raad klankbordgroep vrijwillige inzet  Gemeente/Wmo-raad 

  Advies nota Vrijwillige inzet begin augustus Wmo-raad 

  Advies Uitvoeringsprogramma vrijwillige inzet (eind 2017) Gemeente/Wmo-raad 

  Deelname Wmo-raad bijeenkomst Right to Challenge (RTC) 5 sept. TW, JE, LT, BS ( e.a.) 

  Nazending gespreksverslag overleg AC/wethouder van 6 juli EH/AC 

  Signalen over OMD-vervoer natrekken EH/AC 

  Informatiebijeenkomst Nota Lokaal gezondheidsbeleid 13 sept. Leden Wmo-raad 

  Gesprek Schurinkshoeve in oktober (deelname Wmo-raad) EH 

  Informatie Koersdocument in AC op 27juli  Esther Snoeijer 

  Vervolgthema-avond vluchtelingen Wmo-raad/ Cliëntenplatform 

 


