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Aanwezig 11 personen van de Wmo-raad en 6 personen op de publieke 

tribune. De wat mindere opkomst van het laatste wordt geweten aan het feit 

dat er op deze avond meer bijeenkomsten waren georganiseerd o.a. door 

diverse raadsfracties en het Cliëntenplatform Werk en Inkomen.  

Deze Wmo-raadsvergadering zou in het teken staan van twee items die 

maatschappelijk van belang zijn en waar de Wmo-raad zich ook graag over zou 

laten bijpraten.  

Deze twee onderwerpen waren respectievelijk een toelichting op de stand van 

zaken en manier van werken van de buurtbus door een beleidsambtenaar van 

de gemeente en een presentatie over stichting Evenmens door Henriëtte 

Veneberg en Ina Versmissen. 

  
De presentatie over Evenmens leverde een interessante hoeveelheid 

informatie op over de werkwijze en doelstellingen van deze stichting. 

Evenmens ondersteunt mantelzorgers in de breedste zin van het woord. 



Er wordt aandacht besteed, zorg verleend en cursussen gegeven, denk daarbij 

aan bv de volgende onderwerpen:  

 OASE (ouders autisme steunen elkaar) 

 Ondersteuning jonge mantelzorgers 

 Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 

 Slechtzienden en Blinden bijeenkomsten 

 Omgaan met dementie 

Henriëtte en Ina gaven aan de hand van een aantal casusvoorbeelden inzicht in 

situaties die zij tegenkwamen en de manier hoe men daarbij te werk gaat.  

Het verlenen van zorg is grotendeels geschoeid op vrijwilligerswerk, maar er 

zijn situaties denkbaar dat (extra) professionele zorg ingezet gaat worden.  

De stichting beschikt op dit moment over zo’n 260 vrijwilligers. 

Ook het onderwerp mantelzorgcompliment kwam uiteraard nog even ter 

sprake en de inleidsters wisten ons te vertellen dat de gemeente Hellendoorn 

had vastgesteld dat het bedrag wat hiervoor beschikbaar werd gesteld, 

gecontinueerd werd aan vorig jaar.  

Hierna kwam er enige beroering vanuit de raad, die wel een (gevraagd) advies 

aan B&W hieromtrent had uitgebracht, maar daarna hierover nog niets had 

gehoord. Het bevreemdde de raad zeer dat er geen terugkoppeling had 

plaatsgevonden en blijkbaar het besluit al was gevallen. Temeer omdat er voor 

de door de Wmo-raad voorgestelde verhoging van het mantelzorgcompliment 

een voldoende ruim en geoormerkt budget beschikbaar is. 

De twee dames werden bedankt voor hun komst naar de vergadering en voor 

de duidelijke en verhelderende presentatie. 

De uitleg over de stand van zaken betreffende de buurtbus moesten we missen 

omdat de beleidsambtenaar het deze avond door voor ons onbekende redenen 

liet afweten. 

Agendapunt 6 vermeldde in- en uitgaande post. 

Ik zal mij hier beperken tot het vermelden dat er een enorme lijst de revue 

passeerde en dat diverse punten uitgebreide reacties en discussies uitlokten. 

Details van belangrijke zaken zullen ongetwijfeld boven water komen in het 



officiële verslag van deze vergadering welke u t.z.t. toegezonden krijgt of op de 

site kunt lezen. 

Volgende agendapunt was werving en selectie nieuwe leden  

hierover kon vermeldt worden dat tot dit moment drie personen gesolliciteerd 

hadden en hun c.v. ingeleverd. In de loop van de volgende week zijn er 

gesprekken gepland met de agendacommissie. Afgesproken is dat de 

sollicitatieprocedure open blijft staan. 

Informatie vanuit diverse instanties: 

Het gehandicaptenplatform zit op het vinkentouw en heeft divers overleg 

omtrent het item toegankelijkheid na de herinrichting Grotestraat zoals 

gepland en dan met name voor blinden en slechtzienden. 

De ouderenbond meldt ontwikkelingen omtrent de mogelijkheden voor 

senioren om op een bepaald moment een deel van de WOZ waarde van de 

woning te kunnen cashen, om zodanig financieel een bredere armslag te 

hebben. Vanuit de zaal werd aangegeven dat men er verstandig aan zou doen 

in voorkomende gevallen goed op mogelijke addertjes onder het gras te letten. 

De voorzitter bedankte ons voor onze aanwezigheid en wenste ons om 21.45 

uur wel thuis.  
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