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UITGEBRACHTE ADVIEZEN 

 
De uitgebrachte adviezen spelen altijd een rol in de besluitvorming van het College van 
Burgemeester en Wethouders en voor zover aan de orde ook in de gemeenteraad. De Wmo-
raad wordt door de gemeente Hellendoorn op de hoogte gesteld over wat er met de 
adviezen is gedaan. 
 
In 2010 is over de volgende onderwerpen aan het College van B en W gevraagd en 
ongevraagd advies uitgebracht. 
 
Gevraagd: 

1. Jeugd en jongerenbeleid betreffende Centrum Jeugd en Gezin 
De Wmo-raad heeft aandacht gevraagd voor  
- de kwaliteit van het personeel dat de eerste contacten met de bezoekers heeft 

- de samenwerking tussen hulpverleners 
- de toegankelijkheid en bereikbaarheid ook voor mensen uit de gemeente, die niet in 

Nijverdal wonen 
- een goede promotiecampagne om bekendheid te geven aan het Centrum. 

 
2. Nota Kunst 

Omdat de leefomgeving een aandachtspunt is voor de Wmo-raad is er advies 
uitgebracht over het bestemmen van geld voor beeldende kunst. 
 

3. Uitstallingsbeleid 
Over het hinderlijk uitstallen van koopwaar en reclameborden op trottoirs is de Wmo-
raad al langer in discussie met B&W. We willen dat de gemeente heldere, 
controleerbare regels stelt. En de gemeente moet regelmatig controleren of de regels 
nageleefd worden. Hier is uitgebreid over geadviseerd vooral in het belang van onze 
slechtziende burgers. 
 

4. Begraafplaats Meester Ponsteenlaan 
Over de kwaliteit van de te realiseren toiletvoorziening is advies uitgebracht. 
 

5. Aanbesteding trapliften 
In het advies heeft de Wmo-raad vooral de nadruk gelegd op tijdige levering en 
gepleit voor extra spoed als er sprake is van medische urgentie. 
Een eerder gebruikte traplift kan eventueel geplaatst worden maar dan moet die wel 
goed passen in het andere huis. 

 
6. Memo vervoersvoorzieningen 

De gemeente had een bezuinigingstaakstelling van € 180.000,- De diverse 
bezuinigingsvoorstellen van de gemeente zijn beoordeeld en dit heeft geleid tot 
aanpassing van de plannen. 
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7. Zorgstructuur 
De Wmo-raad heeft zich positief uitgelaten over de gemaakte afspraken over wie wat 
doet als er complexe zorgvragen zijn. De zorgstructuur, zoals die afspraken worden 
genoemd, wil de Wmo-raad in de praktische uitvoering blijven volgen.  
 

8. Inloopcentrum Centrum Jeugd en Gezin 
Wmo-raad heeft een aantal aanbevelingen gedaan waar rekening mee gehouden zou 
moeten worden. Ook is  onnieuw gepleit voor een goed communicatieplan om het 
CJG bij de bevolking bekendheid te geven. 
 

9. Website Centrum Jeugd en Gezin  
Na het bekijken van de mogelijkheden bij verschillende  aspecten per site, acht de 
Wmo-raad de website van Biblionet ID het meest geschikt. 

 
Ongevraagd: 

1. Maatschappelijk ondersteuning tijdelijk elders wonenden 
De Wmo-raad heeft aandacht gevraagd voor goede maatschappelijke ondersteuning 
van inwoners van Hellendoorn die vanwege problemen tijdelijk in Almelo in de 
opvang hebben gewoond en daarom formeel gezien Almeloërs geworden zijn. 
 

Het was de bedoeling dat de Wmo-raad ook advies uit zou brengen over de Veiligheidsnota, 
die helaas is vastgesteld zonder medeweten van de Wmo-raad. Wel wordt zij betrokken bij 
het samenstellen van het jaarplan, dat rechtstreeks gekoppeld is aan de Veiligheidsnota. 
 
Het uitstallingsbeleid staat sinds vorig jaar al op de agenda van de Wmo-raad. Na het 
verlengen van de verordening met één jaar, wordt nu op de realisatie van de inrichting van 
het Henri Dunantplein gewacht voor het definitief vaststellen van het uitstallingsbeleid door 
de gemeente Hellendoorn. 
 
 
 

EVALUATIE 
 

In 2010 heeft de Wmo-raad intern haar werkwijze geëvalueerd. Daarnaast heeft de 
gemeente Hellendoorn aan svwo/Arcon de opdracht gegeven de samenwerking met de 
Wmo-raad te evalueren. In een gezamenlijke bijeenkomst zijn de conclusies besproken en 
verbetervoorstellen behandeld.  
 
Om de huidige structuur te versterken is ervoor gekozen om, gezamenlijk afgesproken 
punten, te implementeren binnen de huidige Wmo-raad en haar themagroepen. Na anderhalf 
jaar, rond november 2011, zal het functioneren van de Wmo-raad nogmaals geëvalueerd 
worden en zal blijken of de verbetervoorstellen met de daaraan gekoppelde afspraken 
voldoende waren. 
 
De belangrijkste implementatie is het instellen van een voorzittersoverleg tussen de 
voorzitters van de themagroepen en het ontwikkelen van een werkwijze themagroepen.  
 
Hierdoor worden de themagroepen in staat gesteld een actieve rol aan te nemen in plaats 
van een passieve afwachtende houding, waarin zij niet meer alleen afhankelijk zijn van de 
gevraagde adviezen van de gemeente. Hierdoor vormen de themagroepen niet alleen een 
meerwaarde voor de Wmo-raad, maar verstevigen daarmee ook hun positie als 
vertegenwoordiger van de achterban.  Door middel van deze werkwijze worden de 
themagroepen de aandragers van onderwerpen waarover de Wmo-raad zich ook dient te 
buigen. Daarnaast kunnen zij zich (gezamenlijk) themagroepbreed laten informeren over 
verschillende onderwerpen en deze verder uitdiepen. 
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Het eerste voorzittersoverleg heeft ondertussen plaats gevonden en de nieuwe werkwijze is 
besproken en ingevoerd in de verschillende themagroepen. Ook heeft de eerste 
gezamenlijke bijeenkomst plaats gevonden. 
 
 
 

TOT BESLUIT 

 
Aan het begin van 2010 stond de Wmo-raad voor een aantal uitdagingen. Er stond een 
evaluatie op het programma en het was bekend dat er 9 nieuwe leden en een voorzitter 
aangetrokken moesten worden. Ook binnen de ondersteuning van Stichting De Welle vond  
een wijziging plaats. 
 
De Wmo-raad heeft zich goed staande gehouden en heeft zelfs een nieuwe werkwijze door 
kunnen voeren. Er is een Wmo-raad met veel nieuwe gezichten, die in een korte tijd al goed 
samenwerken en met goede ideeën zijn gekomen. 
 
De ontwikkelingen van de Wmo-raad zijn nu ook terug te vinden onder het digitale loket op  
de website van de gemeente Hellendoorn. Het komende jaar zal hier verder invulling aan 
gegeven worden en zullen ook de uitgebrachte adviezen hierop terug te vinden zijn. 
 
Het jaar 2011 zal in het teken staan van het verstevigen van de basis en de invulling van het, 
nieuw vast te stellen, Wmo-beleid voor de komende vier jaar.  
 


