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Dit was de eerste vergadering na het aantreden van de nieuwe coalitie van de 

gemeente Hellendoorn. Na de opening door de voorzitter maakten we deze 

avond al meteen kennis met dhr. Jelle Beintema en mevr. Anja van den Dolder, 

de twee wethouders die geheel- of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de 

wet WMO en Jeugdhulp.  

Deze avond, waar Nederland volop kennismaakt met tropische 

weersomstandigheden, werd zeer goed bezocht. Ik telde totaal 28 personen, 

waaronder naast genoemde wethouders, diverse raadsleden en natuurlijk 

mevr. Esther Snoeijer, die ons deze avond zal bijpraten over de stand van zaken 

omtrent het koersdocument ofwel Inkoop Jeugdhulp en WMO 2019. 

Ook maakten we deze avond kennis met drie nieuwe Wmo-raadsleden, te 

weten de heren Hans Manschot, Albert Marsman en Koert Webbink. Deze 

nieuwe leden stelden zich voor en vertelden iets over hun achtergrond en 

professie.   

Hierna kreeg Esther het woord en vertelde ons duidelijk over 

het tijdspad en voortgang van het koersdocument. Aangezien 

het proces op dit moment in de periode aanbesteding zit, 

kregen we echter geen echte inhoudelijke informatie over 

details.  

Het belangrijkste doel van het koersdocument is meer rekening houden met de 

cliënt, niet het aanbod of de prijs staat centraal, maar de vraag van de burger, 

patiënt of cliënt, hoe je het ook maar wilt noemen.  

Het resultaat staat dus voorop en is uitgangspunt voor te verlenen zorg. 

Echter……… nu nog niet, want wie bepaalt op dit moment de vraag, wensen en 



datgene wat nodig is? Niet de genoemde burger, maar de zorgaanbieder en de 

gemeente. De zorgvrager is in het traject koersdocument niet rechtstreeks 

betrokken geweest.  

Hierover ontstond enige discussie en werden vragen gesteld, conclusie: het is 

moeilijk de burger in het voortraject hier praktisch in te betrekken en 

uiteindelijk bepaalt diegene die betaalt. 

Wij kregen wel de toezegging dat de Wmo-raad betrokken wordt in de verdere 

ontwikkeling. 

Enkele agendapunten verder kregen we informatie van o.a. de ouderenbonden 

en het CPF. 

De ouderenbonden blijken zeer actief met betrekking tot het probleem 

eenzaamheid, er zijn/worden diverse initiatieven ontplooid, waarvoor respect. 

Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen vraagt wederom aandacht voor re-

integratie van burgers die in de ´gemeentelijke kaartenbak´ zitten. Echter…. ook 

hier worden reeds diverse activiteiten ontplooid die het integreren handen en 

voeten moeten geven. 

Bij de rondvraag kwam nog de sluiting van de gemeentelijke loketten ter 

spraken, althans de vrije inloop. Vanaf nu moet de burger voor alle hulp van de 

gemeente (paspoort, rijbewijs, hondenpenning, etc. etc.) een afspraak maken. 

Er werden de nodige wenkbrauwen gefronst en vraagtekens geplaatst, voor 

diverse aanwezigen was dit een soort van donderslag bij heldere hemel. 

We wachten af, het zou zo maar kunnen dat er meer klachten over komen. 
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