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Notulen 17-01-2022 
  

  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  Peter Stevens - PS 

  Marcia Reitsma - MR  Evelien Hondebrink (notulist) 

  Jan Schellekens - JS  aanwezig          afwezig 

  

  Babet Nijhuis (gemeente) - BN 

  Kim ter Riet (gemeente) - KR 

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering en richt het woord kort tot EH en BN i.v.m. recente persoonlijke 
omstandigheden. JT is afwezig, 1 persoon neemt deel aan de publieke tribune. Punt 7 wordt 
uitgebreid met onderwerp discussie buurtzorg. Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Vanuit de gemeente Hellendoorn, door B. Nijhuis  
- Dagbesteding, wat gebeurd er met de notitie? Een aantal zaken zijn al in uitvoering. In 
februari start een stageopdracht mb.t. NHA (Niet aangeboren hersenletsel). Onderzocht 
wordt of er voorliggende voorzieningen moeten komen voor deze doelgroep.  
- Coach zelfstandig leven. L. Claessen (gemeente) gaat hier mee aan de slag gaan en wil de 
Wmo-raad hierbij betrekken. Graag projectgroep samenstellen. (actie) 
- Regeling burgerparticipatie; Het concept wordt verder uitgewerkt, de oude gemeenteraad 
wil dit nog graag afhandelen. Wmo-raad (projectgroep) wordt nog daarvoor benaderd. 
(actie) 
- Sociaal makelaar, Kim ter Riet Wmo- en jeugdconsulent. 
Drie jaar geleden is de functie sociaal makelaar ingericht (coördinator externe verwijzers). 
Binnen jeugdwetzijn meerdere verwijzers, waaronder GI (gecertificeerde instellingen, 
huisartsen, consulenten gemeente en jeugdartsen. 75% van het geld van de jeugdwet wordt 
uitgegeven door externe verwijzers. Tegelijkertijd kampt de gemeente met jaarlijkse 
tekorten. De functie in Hellendoorn ligt bij jeugdzorg/wmo en wordt uitgevoerd door 2 
personen.  
Alle indicaties die opvallen (dubbellingen, projectcodes) worden door hen eruit gefilterd en 
nader onderzocht. Op die manier probeert de gemeente grip te krijgen op de budgetten en 
de kosten beheersbaar te maken. Uitgangspunt blijft dat de zorg voor het kind voorop staat. 
Gemeente pakt nu meer de regisseursrol op. 
Om hoeveel aantallen gaat het? Vorig jaar is er 200.000,- bespaard. Het totale budget en de 
aantallen komt KR nog op terug.  
De Wmo-raad bereidt een aantal vragen voor, afhankelijk daarvan zal de Wmo-raad KR 
nogmaals uitnodigen. (actie) 
- Nieuwe wet inburgering s.v.z. Wim ter Horst neemt dit over van K. Bekhuis. Een nieuwe 
uitnodiging voor HM en LC volgt nog. 
 

3. Mededelingen 
Uitstallingenbeleid: HM heeft overleg gehad met het GHP hierover. HM sluit in april aan bij 
een vergadering van het GHP waarin hij wil overleggen of er vorm gegeven kan worden aan 
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een nadere samenwerking. 
Het is de Wmo-raad onduidelijk wie deze doelgroep nu vertegenwoordigd. BN zal vragen hoe 
de gemeente dit ziet, Wmo-raad of het GHP. (actie) 
 
Agendacommissie: JO en GI zijn gestopt met de agendacommissie. MS neemt deze taken 
over. Met PS wordt deelname deze week besproken.  
Het staat alle leden vrij om deel te nemen aan een AC-vergadering als Wmo-raadslid.  
 

4. Overzicht post en informatie 
- Antwoord regio visie; MR en JT zullen dit blijven monitoren. De Wmo-raad oppert dat het 
ambitieniveau nog wel wat omhoog mag gaan en dat het meer richting plannen van aanpak 
in plaats van meerjarige regionale agenda’s zou kunnen. Terugkoppeling naar mw. E. Snoeijer 
met bovenstaande (actie). 
- Brief VNG abonnementstarief; GI vertelt nog over de achtergrond van eerdere 
abonnementstarieven en verwijst naar de site van de Wmo-raad waar het destijds 
opgestelde advies is terug te lezen. Deze brief wordt verder ter kennisgeving aangenomen. 
- Startnotitie coaching zelfstandig leven. Met de ambitie is niks mis mee, zeker wanneer de  
noodzaak hoog is. De Wmo-raad heeft echter meer behoefte aan een duidelijker plaatje. 
Verwacht wordt dat een dergelijke notitie met een bepaalde gedachtegang opgesteld wordt. 
1 juni 2022 moet het geïmplementeerd zijn.  

 
5. Concept-Notulen 6 december 2021  

Wat is het verschil tussen het GHP en Stichting Inclusief? Beide partijen komen op hun eigen 
manier op voor mensen met een beperking. Stichting Inclusief verzorgt daarnaast o.a. 
gastlessen en presentaties op basisscholen en bedrijven. Met name om het stigma dat op 
beperkingen rust weg te nemen.  
De vergaderdata agendacommissie volgt nog. 
N.a.v. actielijst 
Cliëntondersteuning; dit loopt nog. 
Sociaal makelaar; JS herkent het verhaal van de sociaal makelaar gedeeltelijk. Zelf is hij nooit 
gebeld. Er is wel overleg met de PH jeugd. Huisartsen monitoren of controleren niet, dat 
behoort niet tot de taken en is ook niet te doen. Binnen de Wmo-raad is er veel behoefte aan 
meer duidelijkheid. MR als jeugdbeschermer verwijst ook. Ze geeft aan dat sommige 
organisaties inderdaad meer declareren dan geleverd wordt. AM: Er gaan ontzettend veel 
belangen in om en het is een ondoorzichtige materie. Kwaliteit versus financiële vragen, hoe 
verhoudt de functie sociaal makelaar zich tot de POH-jeugd? 
Notulen worden vastgesteld. 

 
6. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 

Binnen de Wmo-raad bestaan verschillende aandachtsgebieden. De contactpersoon houdt 
ontwikkelingen bij, bezoekt eventuele bijeenkomsten en houdt op zijn beurt de Wmo-raad 
hiervan op de hoogte. 
 
Commissie SLZ bestaat niet mee in de oude vorm. Er zijn nu debatrondes, de raad 
functioneert nu op een andere manier. TW zal proberen de Wmo-raad op de hoogte te 
houden. BN zal dit ook doen. 
 
Aandachtsgebieden 

- Commissie SLZ                                                             Hans  
- Regio overleg                                                               Hans 
- Themabijeenkomst                                                     Jan, Jiska, Peter  
- Dementie en ouderen                                                Marion, Lenny 



   
 

3 
 

- Mantelzorg                                                                   Johan, Lenny 
- LG en VG                                                                       Albert, Johan (huisvesting) 
- GGZ / verslavingszorg en verwarde personen       Jiska, Lenny, Jan 
- Onderwijs en jeugd                                                     Marcia, Jeannet 
- Website                                                                         Peter 
- Dagbesteding                                                               Marion, Peter  

 
Projectgroepen (tijdelijk en kan aangevuld worden met niet-leden vanwege expertise derde) 

- Beschermd wonen                                                      Jiska en Albert 
- Inclusieve samenleving                                        Peter, Jiska 
- Publieke gezondheid                                                  Jiska  
- Vervoer                                                                         Jeannet, Hans  
- Regeling burgerparticipatie           Marion, Hans 
- Coaching zelfstandig leven                                Marion, Jiska, Peter 
- Nieuwe wet inburgering            Lenny, Hans  

 
7. Invulling themabijeenkomst  

De werkgroep kan rekenen op een externe persoon die mee wil helpen bij het organiseren 
van de themabijeenkomst LHBTI. Andere Wmo-raadsleden kunnen ook input leveren aan JS 
en JO. 
LO: suggestie voor themabijeenkomst is thema wonen. 
Datum themabijeenkomst mei of juni vaststellen. (actie) 
 
a) Discussie n.a.v. artikel over Buurtzorg via WA 
Via de appgroep vond een discussie plaats. Afgesproken wordt om inhoudelijk dit niet via de 
app-groep doen. Een voorstel tot agenderen kan wel worden gedaan aan de 
agendacommissie. De agendacommissie kan leden inhoudelijk vragen te reageren. 
 

8. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk 
Ouderenbonden; alles is on hold i.v.m. Corona. 
Waarom staan de ouderenbonden en het Clpf specifiek op de agenda? Dit is een afspraak om 
de samenwerkingen tussen het Cliëntenplatform en de Wmo-raad te verstevigen.  
Uitgifte Salomonsgelden; De drie beste voorstellen geven op 18-1 tijdens de debatronde in 
de gemeenteraad een presentatie. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
GI is 28-2 voor het laatst aanwezig. 
 
HM dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 
 

ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST Datum 
vergadering 

1 Aandachtspunt: Doordecentralisatie Beschermd wonen  

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

3 Rondleiding door gemeentehuis 10-5-2021 

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

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

6 Nieuwe wet inburgering 7-9-2021 

7 Mutatiebrief  

8 Projectgroep Coaching Zelfstandig leven instellen 17-01-2022 
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9 Vragenlijst voor sociaal makelaar opstellen 17-01-2022 

10 Antwoord van gemeente op vertegenwoordiging gehandicapten (vraag ambtelijk 
gesteld) 

17-01-2022 

11 ES informeren m.b.t. regiovisie 17-01-2022 

12 Vaststellen datum themabijeenkomst 17-01-2022 

 


