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Notulen 4 juli 2022 
  

  Lenny Gleysteen  - LG  Koos Valenton - KV 

  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  Mireille Gesscher - MG

  Evelien Hondebrink (SDW) 

  Babet Nijhuis (gemeente) - BN  aanwezig          afwezig 

 

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering en heet iedereen welkom. JO is verhinderd, LG sluit iets later 
aan. Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Kennismaking met wethouder A. Dubbink 
Wmo-raadsleden stellen zich voor en vertellen e.e.a. over hun achtergrond. Wethouder 
begint met woord van waardering voor het vrijwilligerswerk, dat iedereen doet voor de 
inwoners Ondernemend, resultaatgericht en maatschappelijk betrokken. Ze kijkt ernaar 
uit om alle uitdagingen die op haar pad komen vol enthousiasme aan te gaan.  
 

3. Mededelingen 
N.a.v. de uitstaande vacatures schuiven vanavond twee kandidaat leden aan. Binnenkort 
zal een vervolggesprek plaatsvinden. 
 

4. Overzicht post en informatie  
Nieuwe mutatiebrief opstellen m.b.t. vertrek Trudy Weijerink en aantreden MG en KV. 
 

5. Concept-Notulen 16 mei 2022 
KV zit bij de commissie huishoudelijke ondersteuning 
N.a.v. actielijst 
Reactie advies Clientondersteuning; vanwege vertrek ambtelijk medewerker is dit blijven 
liggen. Dit advies verdient de aandacht en een serieus antwoord. Er zijn nieuwe 
vacatures uitgezet en hopelijk wordt dit z.s.m .opgepakt. BN zal dit nog per mail 
bevestigen. 
Concept reactie coach zelfstandig leven is verstuurd. Een officiële adviesaanvraag volgt 
nog. 
Nieuwe wet inburgering; dit volgt met name het Cliëntenplatform. 
Notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

6. Informatie vanuit de gemeente 
Lokaal preventieakkoord; dit is een driejarig traject met verschillende partijen. Silvia van 
den Berg (Gemeente) zal de Wmo-raad bijpraten op 31 oktober. (Actie) 
De gemeente is geswitched van Centrum Jeugd en Gezin naar Loes, een regionaal digitaal 
platform voor opvoedvragen. 
Door personeelsgebrek bij Zorgaccent stond de HO onder druk. Door aantrekken van 
vakantiekrachten zijn spoedaanvragen niet in de knel gekomen. Zorg wordt geleverd aan 
wie dit nodig is. 
Actualisering beleidsregels wmo en jeugd. De Wmo-raad wordt hierbij betrokken. Er zijn 
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verschillende beleidsregels die samengevoegd zijn in één document. In de verordening 
staan de uitgangspunten, in de beleidsregels staat de uitwerking van de verordening. 
Procedureel komt het in oktober in de raad, eind september komt het in de raad. 
Modernisering adviesraden; wethouder geeft aan het collegevoorstel te parkeren. 
Wettelijk is er de verplichting, maar ze geeft ook aan dat het wenselijk voor de inwoners 
van Hellendoorn. Dit is een gezamenlijk uitgangspunt. Hoe kunnen we participatie sociaal 
domein breed het beste organiseren? Wethouders laten open hoe dit eruit gaat zien. Een 
externe partij zal hier mogelijk bij betrokken worden, zonder dat uitkomsten van te voren 
vaststaan.  
Huidige afspraken met de Wmo-raad en Cliëntenplatform dateren uit 2008/2009 en zijn  
juridisch officieel niet meer geldig, omdat er verwijzingen in staan die niet meer actueel 
zijn. HM beaamt dit en stelt ook dat er nieuwe weg ingeslagen kan worden met open 
vizier.  
 

7. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
- Nieuwe wet inburgering; Kelly Voogsgeerd pakt dit weer op. 
- Leerlingenvervoer; een aandachtspunt is het tekort aan chauffeurs, ook Oekraïense 
leerlingen maken hier gebruik van. 
Het onderzoek Elimschool is beschikbaar, maar nog niet goedgekeurd door de 
wethouders. Daarna kan het naar de commissie leerlingenvervoer. Onderzoek is 
uitgevoerd door een extern bureau. Reinier Valk heeft hier nog een reactie op gegeven. 
Aanbesteding inkoop doelgroepenvervoer komt na de zomer aan bod. (monitoren) 
- Coach zelfstandig leven; MS en PS hebben antwoord gegeven op de vragen van Leny 
Claessens. Aan de voorkant heeft de Wmo-raad constructief meegedacht. Een aantal 
zaken genoemd waar gemeente rekening mee kan houden. Het is nu afwachten totdat 
de nota gereed is en dan zal de Wmo-raad formeel advies uitbrengen. 
Wethouder vraagt naar de werkwijze. HM legt uit dat Wmo-raad vaak van te voren 
meedenkt met de betreffende ambtenaar door middel van verschillende werkgroepen, 
maar dat een formeel advies aan het College van B&W gericht wordt, zoals procedureel 
is vastgelegd in de regeling burgerparticipatie. 
- Jeugd; MR geeft aan dat de gemeente met een hoop zaken bezig zijn en zij zal bij Esther 
Snoeijer een update vragen. 

 
8. Themabijeenkomst  

- Terugblik bijeenkomst 30 mei genderdysforie. Het was een succesvolle bijeenkomst met 
ruim 60 aanwezigen. De bijeenkomst is zeer respectvol verlopen en er zijn goede vragen 
gesteld. PV vertelt nog even kort hoe de avond tot stand is gekomen.  
Uit de themabijeenkomst bleek dat er vooral behoefte is aan de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Nu wordt vaak teveel zorg ingezet. Ook is specifieke kennis bij 
verschillende wmo- en jeugdconsulenten over genderdysforie zeer gewenst.  
MG: Verzoek om eerder uitnodigingen te versturen naar professionals.  
 
- Nieuw onderwerp voor November. Ideeën kunnen gemeld worden bij Evelien. JOE 
noemt huisvesting. Zo lang mogelijk thuis wonen is beleid, maar hoe realistisch is 
wanneer er geen zorg beschikbaar is?  
 

9. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk 
Ouderenbonden: Enquête vervoer; Er is een enquete uitgezet onder de doelgroep, maar daar is 
geen reactie op gekomen. Ouderenbonden gaan bekijken hoe ze de problemen dan in kaart 
kunnen brengen. 
Themabijeenkomst Wonen en zorg met medewerking van Ferrence van Damme provincie en 



3 
 

directeur Reggewoon en op 29 september.  
 

10. Rondvraag en sluiting en datum volgende vergadering 5 september 
Onder dankzegging sluit HM de vergadering en wenst iedereen een plezierige zomer. 
 

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 Nieuwe wet inburgering 7-9-2021 

6 Mutatiebrief 4-7-2022 

7 Update preventieakkoord door Silvia van den Berg op 31 oktober 4-7-2022 

8 Update over vechtscheiding door Esther Snoeijer 4-7-2022 

9 Aanbesteding inkoop doelgroepenvervoer monitoren 4-7-2022 

 


