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Reguliere vergadering 
 
 
Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 
Vergadering is reeds geopend.  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen, wel wordt de Right to Challenge nog kort nabesproken. 
 

3. Concept-verslag Wmo-raad d.d.17 juli 2017 
n.a.v.: De Wmo-raad is reeds bijgepraat over het lokaal gezondheidsbeleid en heeft hier al een aantal 
opmerkingen cq. aandachtspunten over gemaakt. Een formeel advies volgt nog. 
 
Een overleg met wmo-consulenten op basis van casuïstiek zal nog plaatsvinden. De wethouder heeft dit 
nogmaals toegezegd. Er is gevraagd dit in februari te plannen. 
 
Er zijn alsnog signalen binnengekomen dat afwezige hulp bij huishouden tijdens de vakantie in rekening 
gebracht is. De gemeente is op de hoogte en is hier actief mee bezig geweest.  
 
Uitkomsten CEO agenderen. De VNG heeft aangegeven dat de (on)bekendheid van de gratis 
onafhankelijke cliëntondersteuning landelijk een probleem is. Het valt de Wmo-raad wel op dat er een 
aantal tegenstrijdigheden in zitten. 
 
Het evenement van de RIBW is verplaatst naar april 2018 en betreft niet alleen GGZ. 

 
4. Post  en informatie 

Ingekomen: 
Uitnodiging gemeente voor kennismaking met beleidsambtenaren 
Uitnodiging gemeente toelichting over conceptnotitie inkoop wmo en jeugdhulp 
Uitnodiging gemeente voor brainstormsessie over dementievriendelijke gemeente 
 
Verstuurd: 
27-07-2017 Gezamenlijk advies met Cliëntenplatform_Naar één adviesraad sociaal domein 
Het advies van de projectgroep is overgenomen en beide raden blijven bestaan. Wel wordt de 
samenwerking geïntensiveerd.  
01-08-2017 Vrijwillige inzet in de gemeente Hellendoorn 
07-09-2017 Aandachtspunten Wmo-raad voor verkiezingsprogramma’s. 
 
Bijeenkomst RTC: Aan de hand van een casus is the Right to Challenge doorgenomen. Er was alleen nog 
onduidelijkheid of de RTC ook op bestaande zaken toepasbaar waren. Het advies van Arcon is om 
advies uit te brengen om een zo breed mogelijke definitie hanteren op de RTC. Binnen de 
agendacommissie dit verder oppakken. 
 

5. Informatie vanuit GHP, ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen. 
Vrijdag a.s. is een overleg van het GHP. Agenda is nog niet bekend. 



2 
 

Op 4 oktober vindt de politieke avond plaats. Er komen 10 tafels. Per tafel is er een gespreksleider 
worden er diverse stellingen behandeld. 
CLPF; tav kindpakket; gemeente heeft besloten om nog een andere werkgroep in te stellen. Het CLPF 
dringt er nu bij de gemeente op aan dat de gelden van dit jaar geoormerkt blijven. 
De participatiewet is een voortdurend aandachtspunt. Jan Ekelenkamp geeft aan dat het nog volstrekt 
onduidelijk is wat het resultaat van de bemiddeling is van mensen die onder deze wet vielen en nu 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat is de stand van zaken nu? 
Een ander belangrijk onderwerp is nieuw beschut. De gemeente heeft 6 plekken, maar nog geen 
mensen. Deze punten worden ook meegenomen in de thema-avond op 21 november. 
Ten aanzien van de Participatieraad wordt afgesproken dat Piet en Gerard de gesprekken met de 
gemeente zoveel mogelijk samen voeren. 
 

6. Stand van zaken projectgroepen 
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon.  
Buurt aan Zet; in verschillende gebieden loopt dit helemaal niet. Haarle functioneert wel goed, maar 
hier stopt de voorzitter er echter mee. 
Zorgmijders, datumprikker volgt. 
Mantelzorg; Er is binnenkort een brainstormsessie over dementievriendelijke gemeente. Er zou dan  
ook gevraagd moeten worden naar de evaluatie voor het mantelzorgcompliment. 
Er komt nog een avond voor mantelzorgers. 

 

7. Rondvraag en sluiting 
Briefpapier aan laten passen. 
Vanaf de publieke tribune wordt aandacht bij wmo-aanvragen bij progressieve ziektebeelden. Dit 
vraagt om maatwerk en klantvriendelijkheid. Dit punt nemen we mee in het overleg met de wmo-
consulenten.  
De voedselbank is bezig om te verhuizen naar het Spectrum. De kelder is helemaal geschikt gemaakt. 
Nu wordt de buitenzijde nog aangepakt. Het is een hele operatie. Er zijn 61 adressen die hier gebruik 
van maken. 
 

 

 Actie- en aandachtspuntenlijst  

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

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

  Nieuw briefpapier  

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

  Informatie Koersdocument in AC op 27 september Esther Snoeijer 

  Vervolgthema-avond vluchtelingen Wmo-raad/ Cliëntenplatform 

 
 
 


