
1 
 

 

Notulen 16 mei 2022 
  

  Lenny Gleysteen  - LG  Albert Marsman - AM 

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

  Johan Oude Engberink - JOE  Jeannette Tijs - JT 

  Marion Schothans-Hofstede - MS  Peter Stevens - PS 

  Marcia Reitsma - MR  Koos Valeton - KV

  Meireille Gesscher - MG  Evelien Hondebrink (SDW) 

  Babet Nijhuis (gemeente) - BN  aanwezig          afwezig 

 

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 10 mensen op de publieke 
tribune. Met kennisgeving afwezig: JO, MG, KV 
 

2. Mededelingen 
HM zal namens de Wmo-raad afscheid nemen van het oude college van B&W   
 

3. Overzicht post en informatie  
Iedereen heeft nota kunnen nemen van het overzicht. 
Cliëntervaringsonderzoek jeugd: het onderzoek heeft betrekking op het gemeentelijke deel. 
Externe verwijzers zijn hier niet in meegenomen. 
Advies vertrouwenspersoon. BN formuleert medio juni antwoord op het advies. 
 

4. Concept-Notulen 28 februari 2022 
Vraag voor de sociaal makelaars wordt binnenkort verwacht 
Punt 4 en 6 JO → JOE 
Startnotitie blijft staan. 
Het advies over clientondersteuning wordt over ca. twee weken behandeld. 
Vragenlijst m.b.t. klachten regiovervoer, BN vraagt dit na. 
Rondleiding gemeentehuis op 15 september, 16.00 uur  
 

5. Overzicht commissies 
 
1. Huishoudelijke Ondersteuning - Johan en Lenny 

▪ Hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke werkzaamheden. De indicatie 
huishoudelijke ondersteuning bestaat uit een basismodule en kan aangevuld 
worden met aanvullende modules voor bijvoorbeeld de was. 
 

2. Verstrekkingen en vervoersvoorzieningen - Jeanette en Hans 
▪ Het gaat hier om maatwerkvoorzieningen die bijdraagt aan de mobiele 

zelfstandigheid van mensen. Denk aan rolstoelen, scootmobiels, trapliften, 
driewielfietsen etc. 
 

3. Begeleiding en dagbesteding - Marion, Peter en Mireille 
▪ Individuele begeleiding: Dit is bedoeld voor inwoners die beperkingen ervaren in 

het dagelijks leven als het gevolg van een aandoening, stoornis en/of bestaande 
beperkingen. In het geval van individuele begeleiding komt er een begeleider bij 
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iemand thuis (of op een andere afgesproken locatie) en wordt er tijdens 
begeleidingsmomenten gewerkt aan doelen. Denk aan praktische ondersteuning 
op het gebied van zelfzorg, wonen, daginvulling. Maar het kan ook gaan om het 
vergroten van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. 
 
 

▪ Dagbesteding: een daginvulling voor inwoners die vanwege hun beperking niet 
kunnen werken of die niet tot een daginvulling komen middels het sociale 
netwerk of voorliggende voorzieningen. Dagbesteding vindt plaats in 
groepsverband en buiten de eigen leefomgeving. 
 

4. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang –  Jiska en Johan 
▪ Beschermd wonen betreft wonen via een indicatie van het CIMOT. Er is sprake 

van 24 uurs toezicht en zorg in de nabijheid. Beschermd wonen is gericht op het 
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie en bestemd voor inwoners met 
psychische of psychosociale problemen. 

▪ Maatschappelijke opvang betreft de opvang voor daklozen. Deze opvang is voor 
onze gemeente in Almelo bij Humanitas Onder Dak. 
 

5. Doelgroepenvervoer – Jeannette en Lenny 
▪ Dit betreft het vervoer naar dagbesteding, de regiotaxi en het leerlingenvervoer. 

 
6. Jeugd - Marcia, Jiska en Mireille 

▪ Dit betreft alle jeugd gerelateerde thema’s zoals jeugdzorg en onderwijs. 
 

6. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
- Nieuwe wet inburgering; er zijn twee bijeenkomsten geweest met Wim ter Horst. Er zijn 
drie routes.   
- Leerlingenvervoer; het is wachten op de uitkomst van het onderzoek over de 
verkeersveiligheid rondom de Elimschool. De afstand grens 4 tot 6 km speelt alleen voor de 
Elimschool. 
- Doorbraakmethode; de presentatie wordt toegestuurd  
- Reggewoon, levensloopbestendig wonen; PS en JOE zijn hier geweest. Insteek was sparren 
over plattegronden van levensloopbestendig wonen. Overleg was vrij gedetailleerd en vanuit 
het veld zijn goede opmerkingen geplaatst die meegenomen worden in nieuwe 
ontwikkelingen. 
- Coach zelfstandig leven; PS en MS zijn naar een bijeenkomst geweest. Het is de bedoeling 
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en het hen mogelijk te maken 
het huishouden zoveel mogelijk zelf te laten doen. De drie belangrijke speerpunten: 
1. Brede communicatie en bewustwording over de ontwikkelingen in de zorg en over 

belang van actief en in beweging blijven, “use it, or lose it”. Daarvoor wordt aansluiting 
gezocht bij de acties vanuit het Lokale Preventie Akkoord en bij de acties, die regionaal 
worden voorbereid in reactie op de tekorten aan huishoudelijke hulpen.  

2. Training, coaching en advies op maat (reablement programma) inzetten bij mensen die 
zich melden (bij diverse ingangen waaronder Sociaal Plein, Wmo, project Fijn Leven) met 
beginnende gezondheidsproblemen en/of behoefte aan huishoudelijke ondersteuning. 
Er gebeurt al veel en het gaat erom dit slim met elkaar te verbinden. We zien hierin een 
spin in het web rol voor De Welle en zijn hierover in gesprek .  

3. Voor inwoners die al in zorg zijn: gerichte trainingen voor het zorgpersoneel c.q. de 
huishoudelijke hulpen om hun cliënten te stimuleren zo zelfredzaam mogelijk te blijven, 
de inzet van slimme aanpakken (ook buiten de zorg) en handige hulpmiddelen. Het 
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thema reablement is opgenomen in de regionale samenwerkingsagenda Twentse Koers 
en hierover zijn gesprekken gestart.  

 
Beleidsambtenaar Mw. L. Claassen vraagt de Wmo-raad mee te denken en heeft hiervoor 
een aantal vragen geformuleerd. 
Vanuit de Wmo-raad: 
Weinig ouderen geven uit zichzelf aan dat ze hulp nodig zijn. Op het moment dat ze hulp 
vragen is het vaak al te ver en essentieel. Ouderen zou je in een vroeg stadium moeten 
begeleiden en handvatten geven hoe ze. De Welle heeft verschillende programma’s 
ontwikkeld die hier al op anticiperen. 
JOE mist de rol van de mantelzorger, zij zijn vaak helemaal ook helemaal niet op de hoogte 
van de mogelijkheden. Veel mensen ervaren ook een drempel om hulp te vragen. Onbekend 
maakt onbemind. Hij stelt voor bijeenkomsten te organiseren, zodat deze kennis breder 
gedeeld wordt. 

 
7. Mutaties Wmo-raad 

Afscheid Albert Marsman; Albert heeft de afgelopen vier de sector licht verstandelijke 
beperking vertegenwoordigt. HM complimenteert hem over zijn inbreng, zij het in de 
vergadering zij het via de mail.  
Ook wethouder Beintema is vanavond voor het laatst. Met een leuke anekdote neemt hij 
afscheid. Discussie zijn ze nooit uit de weg gegaan, maar het hart voor de Hellendoornse 
samenleving was altijd aanwezig.  
 

8. Themabijeenkomst 30 mei genderdysforie 

Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht 
waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe 
ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot 
bijvoorbeeld depressieve klachten of angst. Tijdens deze thema-avond zal een moeder haar 
ervaringsverhaal vertellen over de zoektocht van haar zoon naar zijn eigen identiteit. Haar 
zoon werd als meisje geboren, maar zat voor zijn gevoel gevangen in het verkeerde lichaam.  
De twee gastspreker is transman en zal ons vanuit zijn eigen opgedane ervaringen 
meenemen in zijn transitieproces en wat daar allemaal bij kwam/komt kijken. 
 
De avond wordt gehouden in Hellendoornzaal A/B. De laatste voorbereiding is dinsdag 24 
mei. Eerste aanmeldingen zijn al binnen. Plan B in geval van 100+ aanmeldingen is uitwijken 
naar Het Centrum. 
 

9. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk 
Albert Roetman; t.a.v. de wet inburgering gaat de discussie met name over een rapport van 
Divosa. Het Clpf heeft een aantal punten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. 
Er is knelpunt met betrekking tot de ondertussengroep, statushouder die nog onder de oude 
wet vallen, maar na 2022 instromen. Dit gaat over ongeveer 20 personen. Ook wordt de 
begeleiding  
Het Clpf verschilt van mening over de vertrouwenspersoon en zij zien het liever als aanvulling 
op het advies van de Wmo-raad. Zij vertegenwoordigen een andere doelgroep. Mensen die 
niet gewend zijn om voor zichzelf op te komen, mensen die echt gebukt gaan onder schulden 
en in overlevingsstand staan. 
Twee bijstandsgerechtigden zouden langer de tijd moeten hebben om het samenleven te 
exploren van 1 jaar, zonder dat ze gekort worden op de uitkering. 
Bijverdiensten onder PW worden afgetrokken van de bijstand. Er zijn initiatieven in het land 
om hier ruimhartiger mee om te gaan met gunstige effecten op schulden, gezondheid en 
uitstroom uit de bijstand. Voorstel van Clpf is om dit op te hogen naar € 2400,- per jaar. 
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10. Rondvraag en sluiting en datum volgende vergadering 
Wethouder Beintema reflecteert op de laatste vier jaar. Hij heeft de samenwerking en 
discussie als zeer positief ervaren. Hij heeft immer getracht dat bestuurlijk de Wmo-raad 
serieus te nemen. 
Wel refereert hij nog aan het stuk modernisering adviesraden. Hij begrijpt dat het een 
gevoelig onderwerp is, maar hij wil graag bedrukken dat het uitgangspunt van het huidige 
college een goede advisering is. En of dit één of twee raden is, dat laat hij in het midden. 
Beide voorzitters van de adviesraden zijn er ook van overtuigd dat ze er met het nieuwe 
college uitkomen. 
 
VVD: Wat vind de Wmo-raad van het innovatiefonds sociaal domein? HM moet het 
antwoord schuldig blijven, maar zal per mail hierop terugkomen.  
Het innovatiefonds is een klein subsidiefonds voor maatschappelijke initiatieven. Dit is niet 
iets waarover de Wmo-raad over hoeft te adviseren. Dit is ter kennisneming aangenomen. 
 
 

ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST Uit datum 
vergadering 

1 Aandachtspunt: Doordecentralisatie Beschermd wonen  

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

3 Rondleiding door gemeentehuis 15-09-2022 10-05-2021 

4 Actualisering regeling burgerparticipatie  07-09-2021 

5 Reactie op Coach zelfstandig leven  

6 Nieuwe wet inburgering 7-9-2021 

7 Antwoord makelaar sociaal domein  

8 VVD beantwoorden mbt innovatiefonds 16-05-2022 

9 Vragenlijst m.b.t. klachten regiovervoer 16-05-2022 

 


