
  

 

Notulen 10-05-2021 
  

  Lenny Gleysteen  - LG  Albert Marsman - AM 

  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO  Hans Manschot (voorzitter) - HM 

  Johan Oude Engberink - JOE  Gerard Ingenhoest  - GI

  Trudy Weierink-Siers - TW  Jeannette Tijs - JT 

  Marion Schothans-Hofstede - MS  Koert Webbink - KW 

  Marcia Reitsma - MR  Evelien Hondebrink (notulist) 

  Jan Schellekens - JS  aanwezig          afwezig 

  

  Babet Nijhuis (gemeente)   - BN 

   

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Toelichting jeugdbeschermingstafels door MR 
Presentatie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

4. Vanuit de gemeente Hellendoorn  

• Update stand van zaken; vervoer; cliëntondersteuning, burgerparticipatie, sociaal 
makelaar door BN. 
Vervoer: eind mei wordt dit verder opgepakt. Het contract met Witteveen is met een jaar 
verlengd. De nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer zal op 1 januari 2022 in  
gaan. 
Clientondersteuning: de betreffende ambtenaar die dit op zou pakken is vetrokken, er 
staat een vacature uit.  
Sociaal makelaar: eind dit jaar een toelichting van de sociaal makelaar agenderen. 
Burgerparticipatie; de regeling raakt ook de inspraakverordening. Op dit moment is er 
onvoldoende urgentie om hier ambtelijke capaciteit op in te zetten. 
 
Het delen van een jaarplanning blijft lastig. Bij gebrek aan ambtelijke capaciteit worden  
zaken op de lange baan geschoven. Verwachtingen moeten dan weer worden bijgesteld. 
 

• Babet Nijhuis over ambtelijke route / procedure m.b.t. advisering / besluitvorming 
De ppt presentie geldt als onderdeel van deze notulen. 
Sociaal domein: Wordt aangestuurd door een teamcoördinator, die ondersteunt wordt 
door 3 teamleiders. Verder bestaat het team uit consulenten jeugd, wmo en participatie, 
beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers. Ook is een een MT. Actie: Een overzicht 
van het team Sociaal Domein wordt nagestuurd. 
Besluitvormingsproces duurt bijna 6 maanden wanneer alles goed voorbereid moet 
worden met adviesaanvragen. 
De jaarplanning en raadsvoorstellen bepalen welk onderwerp aan de orde komt. O.a. de 
afhankelijkheid van andere organen maakt dat een planning snel uitloopt. 



  

Actie: Afgesproken wordt om in het najaar voor de wmo-raad een rondleiding / 
kennismaking op het gemeentehuis te organiseren.   
 

5. Overzicht post en informatie 
GI wil graag de stukken nog een keer ontvangen. 
Geen verdere vragen. 
 

6. Concept-Notulen 8 maart 2020  
Themabijeenkomsten; de bijeenkomsten worden weer opgepakt als dit fysiek kan. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit 22 september wanneer iedereen is gevaccineerd, 9 juni wordt 
geannuleerd. 
 
Informeel overleg 12 april 
Aandachtsgebied Onderwijs en Jeugd / vervoer: JT zal Dennis vervangen op dit onderwerp. 
Sander ten Napel, Hoofd Sociaal Domein zal op 5 juli bij de Wmo-raad aanhaken. 
 

7. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
Aandacht GGZ, verslaving en verwarde personen (LG, JO en JS) hebben al kort met elkaar 
gesproken, waarbij de mogelijkheid van een eventuele themabijeenkomst aan de orde is 
geweest.  
Mantelzorg; LG en JO hebben binnenkort een afspraak om dit thema te bespreken. 
 

8. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen 
Geen informatie. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
5 juli nog digitaal overleg. Fysiek wanneer iedereen volledig gevaccineerd is. 
 

 
 

ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST Datum 
vergadering 

1 Aandachtspunt: Transitie Beschermd wonen, vervolg themabijeenkomst (blijft staan)  

2 Aandachtspunt: Beschermd wonen_uitvoeringsplan (2024) 19-10-20 

3 Scootmobielpool  

4 Themabijeenkomst LHBT/gender   

5 Kadernota Wmo 2015-2019. Aanpassen of verlengen: reactie Wmo-raad gewenst 19-10-20 

6 Invulling cliëntondersteuning /vertrouwenspersoon. Moet afgerond zijn voor 1 juni.  19-10-20 

7 Presentatie door Sociaal makelaar agenderen (november 2021) 10-5-2021 

8 Regeling burgerparticipatie; voor 1 juni moet wethouder reactie aan raad geven  8-3-2021 

9 Stand van zaken wasverzorging; voor 1 juni moet raad geïnformeerd worden 8-3-2021 

10 Toelichting jeugdbeschermingstafels door MR, agenderen voor 5 juli 8-3-2021 

11 Overzicht team sociaal domein 10-5-2021 

12 Rondleiding door gemeentehuis 10-5-2021 

 
 

 
 


