
  

AGENDA  
Wmo-raad Hellendoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering en heet iedereen welkom. Peter Stevens sluit voor het eerst aan 
en overweegt Wmo-raadslid te worden. 
 

2. Vanuit de gemeente Hellendoorn  
Mw. E. Snoeijer over Regiovisie Jeugd Twente aan de hand van een powerpoint presentatie. 
 
- Heeft gemeente in beeld hoeveel jeugdigen de zorg krijgen? Ja, dat is nu veel beter in 

beeld. In het dashboard is dit te volgen vanaf het moment er een zorgtoewijzing is. 
- Niet stoppen bij 18 jaar, wat wordt er anders? Lokaal gaat gemeente hier verder mee aan 

de slag. Een verkennende notitie is in de maak. Het vervolgtraject moet al besproken 
worden in de loop van het levensjaar 17 naar 18. 

- Terugdraaien decentralisatie wordt steeds vaker geopperd in Den Haag. Dat zijn nog 
politieke uitspraken. Terugdraaien is vooralsnog geen onderdeel van de ambtelijke 
gesprekken.  

- De lokale sociale basisstructuur rondom gezinnen wordt verstevigd. Hoe maak je dit 
concreet? POH, schoolzorgondersteuner loopt al. Een ander plan is om met een 
gezinswerker in het voorliggend veld aan te stellen. 

- Ambities zijn mooi, hoe is dit smarter te maken? Op welke termijn mag er iets verwacht 
worden? ES begrijpt dit wel. Ze bespreekt hier een visie stuk. De prioritering is erg 
belangrijk, er moeten keuzes gemaakt worden. Dit is ook wat zij als beleidsambtenaar 
doorgeeft. 

- Hoe gaat het wanneer lokale zorgverleners dit niet zien zitten? Gemeente blijft 
verantwoordelijk en dan zal er naar alternatieven gekeken worden. Inzet is altijd zorg 
voor de cliënt. Overheid blijft procesverantwoordelijk. Daarom zijn er ook extra 
budgetten gekomen. 

- Hoe wil de gemeente de wachtlijsten werkwerken. Dit zou prioriteit moet krijgen. ES 
beaamt dat dit een ingewikkeld onderdeel is, omdat dit ook deels te maken heeft met 
personeelstekorten. Ondertussen wordt gekeken of er met ondersteuningszorg de 
periode overbrugt kan worden. Zo werken jeugdconsulenten samen met Dimence. 

 
 

3. Overzicht post en informatie 
 
Advies uitstallingenbeleid; De wmo-raad heeft gevraagd om het gehandicaptenplatform te 
betrekken. Binnenkort is er een overleg. Stichting Iedereen Inclusief is ook een partij die voor 
gehandicapten in de gemeente opkomt, met hen is al afgesproken dat zij als 
achterbanconsultatie voor de Wmo-raad ingezet kunnen worden. Albert Marsman is 
hiervoor de contactpersoon. Zijn vervanger zal dit moeten overnemen.  
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Coaching zelfstandig Leven; de eerste startnotitie is geschreven. Om ouderen op een actieve manier 
te stimuleren om het huishouden te kunnen. Na vaststelling van de notitie komt deze naar de Wmo-
raad. Bij de werkelijke invulling wordt de Wmo-raad betrokken. (actie) 

Doorbraakmethode: gemeente kan hierbij aansluiten. Projectplan komt op 21 december op agenda 
college B&W, daarna komt het ook naar de Wmo-raad. Omdat dit sociaal domein breed is zullen het 
Cliëntenplatform en de Wmo-raad gelijktijdig geïnformeerd worden. 
 
Huisvesting statushouders; Hoe staat het met de taakstelling? Er is momenteel veel spoedoverleg, 
want de AZC’s zitten overvol. Het COA wil 100 mensen tegelijk kunnen plaatsen in noodopvang. Dat 
is niet mogelijk voor kleine gemeenten zoals Hellendoorn. Crisis-noodopvang (bedden in sporthal) 
moet voorkomen worden. Er wordt nu bekeken of de achterstand op de taakstelling toch versneld 
kan worden ingehaald door: 1. Duurdere huurwoningen in te zetten en het sur plus te laten 
bekostigen door gemeente (hier is extra budget voor beschikbaar). 2. versneld flexwoningen te 
plaatsen (max. 15 jaar) voor starters, statushouders en anderen 3. Hotel & accommodatie regeling, 
waarbij statushouders tijdelijk op parken gehuisvest kunnen worden.  
Duurzame huisvesting is daarmee lager op de prioriteitenlijst gekomen. 

Er komt meer geld voor de onderwijsroute en dit is regionaal uitgezet. Het budget is € 17.000,- per 
deelnemer. 

4. Concept-Notulen 25 oktober 2021  
15 december is nog weer een agendacommissie waarbij iedereen kan aanschuiven. Een 
ander tijdstip is mogelijk. 
 

5. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
Werkgroep regeling burgerparticipatie; GI, MS en HM hebben een voorbereidend overleg 
gehad. Binnenkort volgt een overleg met beide wethouders. 
Salomonsgelden; plannen zijn binnen en deze week komt de werkgroep bij elkaar. Er zitten 
interessante plannen bij. 
Nieuwe wet inburgering; er is één bijeenkomst geweest. Het Cliëntenplatform heeft 
aangeven dat er extra geld voor het scholingstraject beschikbaar is.  
Ombudsman; eerste overleg met beleidsambtenaar is geweest en de werkgroep heeft input 
is geleverd voor beleidsstuk. 
Werkgroep dagbesteding; TW, HM hebben input geleverd voor een eerste concept. 
 

6. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen 
Ouderenbonden hebben overleg gehad met politieke partijen waarbij ze zes speerpunten 
hebben aangegeven. 
CP; er is een bijeenkomst geweest over een regelarme bijstand. Wethouder Overmeen was 
verhinderd tijdens de bijeenkomst, maar wel enthousiast over de terugkoppeling. De 
wethouder voert liever uit, dan aan een landelijke pilot deel te nemen. Ze wil gaan kijken 
welke elementen al toegepast kunnen worden.  
Het CP heeft erop aangedrongen om de restanten van de TONK-gelden in te zetten voor het 
sociaal domein. Er is een motie aangenomen waarbij deze gelden ingezet kunnen worden om 
de verhoging van de energiecompensatie voor lagere inkomens. 
Bijeenkomst met consulenten van de participatiewet bij de voedselbank. Dit was een zeer 
goede bijeenkomst. 
 

7. Mutaties Wmo-raad 
Per juni neemt Albert Marsman afscheid van de Wmo-raad, dan zit de termijn erop.  



  

Mutatiebrief voor Peter Stevens (actie) 
 

8. Eindejaarsbijeenkomst 
Wandeling, rondje doktersbos? Vrijdag 17 december om 15.00 uur. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
JS; stelt voor de eerste themabijeenkomst te annuleren i.v.m. de laatste coronamaatregelen. 
TW; POH verslavingszorg is gestart. Hoe zit het nu met de overbleven gelden van ca. 1,7 mln 
binnen de gemeente (stond in de krant)? Het is een overschot op de begroting. De 
gemeenteraad moet hierover beslissen. 
JO; Geeft aan dat ze als Wmo-raadslid aanblijft en zal niet aftreden gezien alle mutatie. Heel 
fijn! 
GI; formeel is dit de laatste vergadering, maar hij zal op 17 januari zal hij afscheid nemen. 
LG; 17-1 verhinderd. 
BN; zijn de concept-data vastgesteld? Ja 
 
 

ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST Datum 
vergadering 

1 Aandachtspunt: Doordecentralisatie Beschermd wonen  

2 Scootmobielpool  

3 Invulling cliëntondersteuning /vertrouwenspersoon. Q4 19-10-2020 

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

5 Rondleiding door gemeentehuis 10-5-2021 

6 Voorstel actualisering regeling burgerparticipatie in oktober 7-9-2021 

7 Dagkaart voor (tijdelijk) minder validen buitencentrum < 65 jr 7-9-2021 

8 Statushouders / Nieuwe wet inburgering 7-9-2021 

9 Invulling Coach zelfstandig leven  

10 Mutatiebrief  

 
 
 
 
 


