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Notulen 25-10-2021 
  

  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 

  Wethouder Beintema - ES 

     

 

1. Opening en vaststellen agenda 
Voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen welkom. Wethouder Beintema is 
vanavond aanwezig en zal een presentatie verzorgen onder punt 3. Na een kleine wijziging 
wordt de agenda vastgesteld. Er zitten drie personen op de publieke tribune. 
Amk: MS, AM, KW.  
 

2. Kennismaking  
a) Omdat een aantal leden elkaar alleen digitaal kent volgt een voorstelrondje. 
b) KW heeft aangegeven per direct te stoppen, omdat zijn functie niet meer te combineren 
valt met zijn werk in sociaal domein voor de gemeente Hengelo. Hij neemt nog afscheid 
tijdens een informeel treffen. 

 
3. Vanuit de gemeente Hellendoorn  

Wethouder Beintema heeft een presentatie voorbereid, die als bijlage bij de notulen wordt 
gevoegd.  
o Lichte stijging van de wachtlijsten. Wettelijke termijn is 6 weken, een enkeling moet nu 8 

weken wachten. TW geeft aan dat er nog winst te behalen valt, wanneer de expertise 
van andere professionals gebruikt wordt.  

o Trajecten in de jeugdzorg worden duurder en langer. Schoolzorgondersteuners worden 
nu ingezet. Corona is ook van grote impact op jongeren. 

o CEO Wmo; hoge cijfers voor zorg. Aandachtspunten zijn de bekendheid van de 
cliëntondersteuning in verhouding tot de behoefte van inwoners en kwaliteit van leven. 
Nieuwe beleidsambtenaar gaat bezig met het onderwerp cliëntondersteuning/ 
klachtenfunctionaris/ ombudsman en wil graag de Wmo-raad hierbij betrekken. Wie wil 
hier over meedenken? TW, LG. Actie 

o CEO Jeugd volgt nog. 
o Wmo-raad kan een adviesaanvraag verwachten over het beleidsplan inclusieve 

samenleving en beschermd wonen. Actie 
o Woonzorgvisie; er wordt veel nadruk gelegd op zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

Inwoners moeten hier wel bij gebaat zijn. Hoe kostenefficiënt is het wanneer alle zorg 
thuis verleend moet worden? JOE stelt een concept-advies op actie . Ook naar Lieke van 
Buren sturen voor de inspraakronde. 

o GI geeft aan dat de gemeente wellicht een te hoog ambitie niveau heeft met veel 
thema’s. Hoe ziet het stappenplan / prioritering er uit? Er gebeurt al veel, ook regionaal. 
Goed kijken wat anderen goed doen en vertalen naar lokale situatie. Actiegericht 
handelen en samen met de maatschappelijke partners verbeteringen aanbrengen.  
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Op thema eenzaamheid De Welle uitnodigen om hier meer over te vertellen over 
lopende en uitstaande activiteiten en acties. Actie 

o Rol Wmo-raad: Tweeledig → vroegtijdig meedenken en op andere stukken formeel 
adviseren.  

o Voor dagbesteding werkgroep samenstellen. Actie 
 

Wethouder verlaat de vergadering. Babet Nijhuis blijft aanwezig. 
 

4. Overzicht post en informatie 
Ter kennisneming. 
 

5. Concept-Notulen 7 september 2021  
Verslag is goedgekeurd. 
 

6. Salomonsgelden 
De Wmo-raad is gevraagd mee te denken in de uitgifte van de Salomonsgelden. Die moeten 
worden ingezet t.b.v. de gezondheid van inwoners in de gemeente Hellendoorn. De  
raadswerkgroep heeft hiervoor een beoordelingscommissie samengesteld, die bestaat uit 
leden van de Wmo-raad, Cliëntenplatform, Ouderenbonden en Jongerenraad. De commissie 
beoordeelt de voorstellen en dragen er drie voor die een presentatie moeten geven aan de 
raad. HM zal namens de Wmo-raad in beoordelingscommissie plaatsnemen. Mogelijk dat hij 
ruggespraak zoekt bij een aantal leden. 
 

7. Jong Hellendoorn 
- Hoe kunnen we hen erbij betrekken? 
Via Reggesteyn maatschappelijke thema’s/onderwerpen in de klas maatschappijleer 
bespreken. Eventueel dhr. Braaksma (docent) hierover contacten actie. Jong Hellendoorn 
heeft ook een appgroep waar vragen in gesteld kunnen worden. 
 

8. Themabijeenkomsten 2022 
- Welke onderwerpen moeten er aan de orde komen. 
De themabijeenkomst transgender heeft i.v.m. Corona niet plaatsgevonden. Deze blijft 
geagendeerd staan. JS, TW nemen het voortouw hierin. HM vraagt MS.  

 
9. Mutatie agendacommissie 

Er vinden mutaties plaats in de agendacommissie. JO overweegt om te stoppen met de 
Wmo-raad en wil in ieder geval stoppen met de agendacommissie. GI gaat verhuizen en 
stopt per 1 januari 2022. De AC is overdag, tijdstip en dag kan in overleg. Voor de 
eerstvolgende AC vergaderingen een brede uitnodiging uitdoen.  
 

10. Informatie vanuit de aandachtsgebieden  
o Terugkoppeling jeugd (regiovisie bijeenkomst). MR geeft aan dat dit een zinvolle interactieve 

online bijeenkomst was met veel verschillende mensen uit diverse achtergronden. Grote 
tegenstellingen, gemene deler ‘hoe dichterbij de klant, hoe beter het is’. 300 aanbieders 
zorgen voor veel versnippering en van welke kwaliteitswaarborg kun je dan nog spreken? 
Voldoende regisseurs, tijd tekort qua veiligheid, veel hoog opgeleide professionals. Aan de 
slag: investeren in preventie, laagdrempelige zorg. 
Uit mail Esther Snoeijer (beleidsadviseur) dd 18-10-21: De visie wordt de komende weken op 
een toegankelijke manier op papier gezet. Dit betekent dat de planning (zowel regionaal als 
lokaal) in zijn geheel opschuift. Behandeling in de gemeenteraad vindt nu begin 2022 plaats.  
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o Terugkoppeling lokaal preventie akkoord; Aftrap was samen met lokaal sportakkoord. Er 
wordt nauwer samengewerkt. Speerpunten: stimuleren gezonde levensstijl, Iedereen hoort 
erbij, gezond leven & gezond wonen. Actiegroepen ingesteld voor uitwerking concrete acties. 

o Nieuwe wet inburgering; HM en LG gaan hier naartoe. (Samen met Cliëntenplatform) 
o Cursus nieuwe leden; aandachtspunt is hoe je je achterban bereikt, hoe weten de burgers je 

te vinden. Als zeer waardevol ervaren. Themabijeenkomsten zijn voor de Wmo-raad een 
belangrijk middel om met de achterban in contact te komen. 
 

11. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen 
JW complimenteert de Wmo-raad met de huidige bezetting. 18 november worden de 
ontmoetingsmiddagen weer opgestart. Er is een gesprek met gemeente geweest over 
hulpmiddelen en verkeersveiligheid. Ze pleiten voor afsluiting Grotestraat en een autoluw 
Nijverdal, Wonen-zorg is ook een belangrijk onderwerp. Op 17 december is een 
vervolggesprek. Speerpunten naar politiek: Mensen centraal en niet de regels, digitalisering 
zonder uitsluiting. Dit is de laatste bijeenkomst voor Jan Woertman. LG zal de 
vertegenwoordiging namens de ouderenbonden overnemen in het vervolg. 
 

12. Concept-dat Wmo-raad 2022 
17-1, 28-2, 16-5, 4-7, 5-9, 31-10, 12-12 

Themabijeenkomst: 7 feb – 13 jun – 14 nov 

 
Data worden nog in de AC besproken. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
JS; Naar aanleiding van een aangepaste auto voor ouders van kinderen met een beperking. 
Hoe zit het met deze regels? Is er een mobiliteitspoule? Toeslagenaffaire, zijn hier gevallen 
van bekend? 
Binnen het Cliëntenplatform wordt dit onderwerp gevolgd. De gemeente heeft de gezinnen 
in beeld en contact gehad, maar kan op dit moment weinig voor hen betekenen.  
LG; Vrijwilligerswerk neemt toe, naast secretariaat Ouderenbonden wordt ze ook een maatje 
bij een andere organisatie. 
BN; wil graag meedenkers voor de dagbesteding. 
 

 
ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST 25-10-21  
1 Aandachtspunt: Doordecentralisatie Beschermd wonen  
2 Scootmobielpool  
3 Invulling cliëntondersteuning /vertrouwenspersoon.     19-10-2020  
4 Presentatie door Sociaal makelaar agenderen (november 2021)   10-5-2021  
5 Rondleiding door gemeentehuis (voorjaar 2022)    10-5-2021 
6 Regiovisie Jeugd         7-9-2021  
7 Voorstel actualisering regeling burgerparticipatie in oktober    7-9-2021  
8 Dagkaart voor (tijdelijk) minder validen buitencentrum < 65 jr   7-9-2021  
9 Werkgroep samenstellen Clientondersteuning / ombudsman   25-10-2021 
10 Te verwachten adviesaanvraag Inclusieve Samenleving   25-10-2021 
11 Concept-Advies Woon-Zorg-Visie      25-10-2021 
12 De Welle uitnodigen over thema eenzaamheid    25-10-2021 
13 Werkgroep samenstellen dagbesteding     25-10-2021 
14 Betrekken Jong Hellendoorn, contact reggesteyn     25-10-2021 
15 Vergaderschema 2022       25-10-2021 


