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Aanwezig waren  wethouder Jelle Beintema, 2 beleidsmedewerkers, 10 leden 

van de Wmo-raad en 14 personen op de 

publieke tribune, waaronder diverse 

raadsleden. 

Deze avond bevatte twee zeer actuele 

onderwerpen nl. vervoer en de gemeentelijke 

bezuinigingsoperatie. Na de opening en 

vaststelling van de  agenda kregen we 

allereerst uitleg over de 

Huidige stand van zaken betreffende het vervoer dagbesteding en 

leerlingenvervoer.  

De totale kosten voor 2019 hiervoor bedragen ongeveer 1.500.000,00 euro en 

de contracten met de vervoerder(s) lopen nog tot 1 juli 2020. De vrees is zeer 

gerechtvaardig dat dit op deze manier de komende jaren erg uit de hand loopt 

en Kelly gaf ons inzicht wat er allemaal onderzocht en bekeken wordt om te 

zien welke mogelijkheden er zijn om dit om te buigen.  

Over dit laatste kregen we aansluitend via de wethouder de zienswijze en het 

verwachte beleid van de gemeente te horen.  

Op z’n zachts gezegd nogal verrassend: Nadat in het verleden het vervoer 

dagbesteding tot volle tevredenheid werd verzorgd door vrijwilligers, moest dit 

om meerdere reden plaatsmaken voor professionele vervoersbedrijven en er 

was geen enkele mogelijkheid om de bestaande situatie te continueren. 

Echter (mede door de huidige financiële situatie) is het streven en het 



uitgangspunt om de oude situatie weer te herstellen. Dus in overleg met 

zorginstellingen en eventuele eerdere vrijwilligers die plots niet meer nodig 

waren.  

Een understatement: we zullen het 

afwachten. 

Het Cliëntenplatform vraagt zich af 

waarom hier niet ook gekeken wordt 

naar eventuele beschikbare 

kandidaten in de gemeentelijke 

“kaartenbak”.  

Voor het leerlingenvervoer is het 

uiteindelijke doel om het zoveel 

mogelijk in eigen hand te houden en van gemeentewege zelf te regelen en het 

liefst met gebruikmaking van (indien mogelijk aangepast) openbaar vervoer. 

Mira ten Brummelhuis geeft aan dat de begeleidingscommissie 

leerlingenvervoer zelfstandigheid van leerlingen toejuicht, maar wel kritische 

vraagtekens zet bij de huidige route. Het moet wel veilig zijn en de huidige 

verkeersituatie bij de Elimschool is dat niet. Ook hier worden er vanuit de 

vergadering kanttekeningen geplaatst is men op een andere manier bezig 

mogelijk een alternatief te beramen. 

Financiële ombuigingen, oftewel gemeentelijke bezuinigingen. 

Hier staat ons nog veel te wachten, wethouder Beintema lichtte hier en daar 

een tipje van de sluier op en liet ons weten dat het voor 2019 grotendeels 

ingevuld zou worden door het aanspreken van de diverse reserves maar dat is 

natuurlijk maar eenmalig. Vanaf volgend jaar komt het echte werk om de hoek 

kijken. Hiervoor volgen nog diverse overleggen, speeddates en andere 

bijeenkomsten.  

We zullen hier ongetwijfeld nog veel meer mee te maken krijgen. 

Met name voor ons van belang zijn de kosten voor jeugdzorg en uitgaven WMO 

en deze zijn moeilijk in te schatten. Er is op dit moment ongeveer 25 % ge-

herindiceerd maar dat blijkt niet representatief voor het totaal. Een trend is 

wel dat meerdere aanvragen voor Wmo-ondersteuning binnenkomen na de 

aanpassing van geldende tarief voor gebruikmakende cliënten.  



Een laatste vraag aan de wethouder: Wanneer kan de Wmo-raad reacties 

verwachten op reeds ingediende (actuele) adviezen?  

Reactie wethouder: SPOEDIG. 

Regiobijeenkomst Beschermd Wonen. 

Deze is recentelijk gehouden en werd bezocht door een aantal leden van de 

Wmo-raad. 

Deze vertegenwoordigers vonden het een interessante bijeenkomst maar 

hebben niet veel nieuws gehoord. Ik vermoed dat dat komt door de 

deskundigheid van de vertegenwoordigers van onze raad. 

Niks mis mee dus. 

Vrees is wel dat de gemeentes alles zelf in eigen hand willen houden zonder 

structurele samenwerking met andere gemeentes en dat daardoor het risico op 

schrijnende gevallen toeneemt omdat in sommige situaties een enkele 

gemeente niet kan opdraaien voor mogelijke complexlabiliteit. 

Vervolg voor ons is afwachten hoe één en ander zich ontwikkeld en in de nabije 

toekomst onderwerp weer agenderen. 

Informatie uit andere netwerken. 

Het CPF wil aandacht voor uitstromen cliënten uit de kaartenbak. Dit gebeurt 

niet\veel te weinig terwijl er specifiek financiële middelen voorhanden zijn.   

Het PBO meldt de komst van professor psychologie Douwe Draaisma voor een 

lezing over het menselijk brein c.q. geheugen in september. 

Projectgroep Vertrouwenspersoon. 

Hier is de Wmo-raad al jarenlang mee bezig en de afspraak werd nogmaals 

gemaakt om nog eens duidelijk te omschrijven wat de wensen en 

praktijkvoordelen zijn bij het kunnen beschikken over een vertrouwenspersoon 

voor cliënten van de WMO.  

Onze ad interim voorzitter Hans Manschot sloot deze interessante vergadering 

iets voor negenen en wenste ons allen wel thuis. 
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