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1. Opening en vaststellen agenda
KW opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Wmo-raadsleden worden verzocht na de rondvraag even te blijven voor een vraag voor de
Wmo-raad.
3. Vanuit de gemeente Hellendoorn
• Regiovisie jeugdhulp door Mw. E. Snoeijer (beleidsadviseur jeugd)
Wmo-raad wordt om advies gevraagd over de regiovisie, welke vanuit de regio vorm wordt
gegeven. In september zullen er nog verschillende bijeenkomsten plaatsvinden met diverse
professionals, ook zijn er 137 vragenlijsten zijn ingevuld door jeugdhulpaanbieders. Tevens
staan er nog een bijeenkomst met gecontracteerde aanbieders en ketenpartners op de
planning en één met de jongerenraden.
Een lokale bijeenkomst wordt op 22 september georganiseerd, waarvoor ook de Wmo-raad
is uitgenodigd. MR en TW gaan hier in ieder geval naar toe.
Op 25 oktober zal ES nogmaals bij de Wmo-raad aansluiten om de concept-nota te
bespreken. Half oktober is deze beschikbaar.
Wat wordt van het bestaande beleid meegenomen in de regiovisie. Is bekend wat van het
Hellendoorn van het huidige beleid verbeterd wil hebben? ES geeft aan dat dit stuk over de
regionale samenwerking gaat.
In hoeverre heb je als gemeente iets te vertellen? Er is een landelijk kader, als gemeente heb
je een stem over de lokale toegang en verwijzing. Over het voorliggend veld heb je als
gemeente wel wat over te zeggen.
Het is een ingewikkelde materie. Het gemeenschappelijk doel is beter en efficiënter
samenwerken op regionaal niveau. Het is een doorontwikkeling van de huidige
samenwerking.
Een reminder en uitleg van het programma voor 22 september volgt. Actie ES
Wethouder Beintema:
• Dagbesteding en begeleiding

Er wordt intern aan een notitie gewerkt. Het eerste concept is in November klaar. Dit wordt
een gecombineerde wmo-notitie met dagbesteding, huishoudelijke hulp en verstrekkingen.
Deze wordt met de Wmo-raad gedeeld, voordat die naar de raad gaat. Verwachting eind van
dit jaar.
• Voorbereiding invulling Clientondersteuning
Door Corona heeft e.e.a. vertraging opgelopen. Er is een nieuwe beleidsmedewerker
aangesteld die rond 1 december met een notitie komt. Is op de hoogte van de achtergrond.
• Verordening Wmo stand van zaken
Wijziging verordening is vastgesteld. Dit ging om een technische wijziging. Op 7 september
staat dit voor de debatronde gepland in de gemeenteraad.
• Concept-woonvisie ivm pre-mantelzorgbeleid
Over 3 weken wordt deze door het college vastgesteld.
• Actualisering regeling burgerparticipatie Wmo-raad. Wat doet de gemeente met
de opzet van de Wmo-raad van 25-11-20?
In oktober kan de Wmo-raad een voorstel tegemoet zien. Actie wethouder
Ambities 2021 (uit notulen 5-7-21)
Doelgroepenvervoer; Uitkomst aanbesteding callcenter incidenteel maatwerkvervoer is bijna
bekend.
CEO (cliëntervaringsonderzoek); ligt deze week bij college B&W en de uitkomsten worden
binnenkort met de Wmo-raad gedeeld.
Inrichting Sociaal Plein; Een projectleider is aangesteld en in de loop van dit jaar volgt een
startdocument.
Schoolzorgondersteuner(s); die zijn begonnen.
Wethouder zegt toe een geactualiseerde planning te maken voor de eerstvolgende
agendacommissie. Actie
4. Overzicht post en informatie
Mail zorgbelang, wil iemand de basiscursus volgen?
Actie EH mail doorsturen met informatie
5. Concept-Notulen 5 juli 2021
Themabijeenkomst LHBT/gender: Op 14 oktober wordt er een symposium georganiseerd, in
plaats van een themabijeenkomst. KW sluit namens de Wmo-raad aan bij een werkgroep
vanuit de gemeente die over dit onderwerp in de Transgender Awareness week verschillende
activiteiten organiseert.
6.

Informatie vanuit de aandachtsgebieden
TW: In het MCN (Medisch Centrum Nijverdal) is de pilot weer opgestart, waarbij de wmoconsulent in de praktijk aanwezig is. De meerwaarde zit hem in de overdracht en
gezamenlijke intake.
HM: Wanneer wordt een pilot geformaliseerd? BN geeft aan de pilot ondertussen is omgezet
in een continue samenwerking. Er wordt nu gekeken hoe dit ook bij andere praktijken
geïntroduceerd kan worden. Qua budget is het kostenneutraal, omdat consulenten op locatie
ook hun werk kunnen doen.

7.

Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk en anderen
De voorzitter van de ouderenbonden heeft aangegeven dat de KBO op dit moment nog ca.
350 leden heeft en de PCOB ook. De KBO heeft tijdens de corona periode zoveel mogelijk
contact proberen te houden met haar achterban. Ze hebben kaartjes verstuurd en

telefonisch contact onderhouden. Fysiek zal de voorzitter de bijeenkomsten van de Wmoraad niet meer bijwonen.
Clfp: Op 6 okt is er een bijeenkomst over de regelarme bijstand. In Tilburg zijn ze hiermee
gestart en Hellendoorn laat zich hierover infomeren. Wethouder Overmeen opent de
bijeenkomst en Hans van Overbeeke is dagvoorzitter. Politieke partijen worden hiervoor
uitgenodigd. De Wmo-raad ontvangt hiervoor ook een uitnodiging. actie
Er wordt een bijeenkomst voor de consulenten van de participatiewet georganiseerd om
kennis te maken met de verschillende organisaties die in het netwerk zitten (Boom,
Hulpfonds, Huiskamer, Voedselbank, Noabers voor Noabers e.a.). BN vraagt of dit ook voor
wmo-consulenten kan? AR geeft aan dat ze dit het beste met Kelly Voogsgeerd op kan
nemen.
Het Clpf heeft (met spoed) een advies over de collectieve zorgverzekering opgesteld. Er is
o.a. een basis pakket bijgekomen.
Het Clpf is geïnformeerd over de TONK regeling. Voor de uitvoering van deze regeling heeft
de gemeente ongeveer € 300.000,- ontvangen. Hiervan is slechts een klein deel gebruikt en
het is nog niet bekend of het restant terug moet naar het Rijk. Het Clpf heeft geadviseerd
dat, wanneer het geld niet terug gestort hoeft te worden, dit ten goede komt voor het
sociaal domein en niet toegevoegd wordt aan de algemene reserves.
8. Rondvraag en sluiting
Bij het Buitencentrum kunnen tijdelijke dagkaarten (parkeervergunning) afgehaald worden
voor de parkeerplaats bij het uitkijkpunt. Deze dagvergunningen zijn echter alleen voor 65+
beschikbaar. Inwoners en bezoekers, jonger dan 65, die vanwege ziekte of andere
aandoening (al dan tijdelijk) komen hiervoor niet in aanmerking. Het Buitencentrum mag
deze vergunning niet afgeven aan mensen jonger dan 65 vanwege de gemeentelijke
verordening. Wmo-raad zal het college van B&W hierover informeren. actie
Op 4 oktober staat een informeel overleg gepland. Als het live kan dan zeker door laten gaan
om nader met elkaar kennis te maken.
Vluchtelingen/statushouders is een doelgroep die overkoepelend ook onder de drie doelen
van de wmo vallen, maar die binnen de Wmo-raad weinig aan bod komt. De gemeente heeft
een jaarlijkse taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders. Waar in het
verleden nog wel eens werd gekeken naar alternatieve manieren om nieuwkomers te
huisvesten (leegstaande panden, verbouw etc.) wordt nu uitsluitend gebruik gemaakt van
Reggewoon met als gevolg dat doorstroom stagneert.
De nieuwe wet inburgering wordt actief per 1 januari 2022. Het Clpf wordt hierover
binnenkort bijgepraat door Kelly Voogsgeerd. Voorstel is om te vragen of de Wmo-raad hier
ook bij aan kan sluiten. Actie

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

Programma bijeenkomst regiovisie op 22 september

7-9-2021

7

Planning gemeente

7-9-2021

8

Voorstel actualisering regeling burgerparticipatie in oktober

7-9-2021

9

Training voor nieuwe leden – Zorgbelang -

7-9-2021

10 Uitnodiging bijeenkomst 6 oktober over regelarme bijstand
11 Dagkaart voor (tijdelijk) minder validen buitencentrum < 65 jr

7-9-2021

12 Statushouders / Nieuwe wet inburgering

7-9-2021

