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Notulen 12 december 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  Danielle Ros-Harbers - DH

  Harry Beuzekom - HB 

  Evelien Hondebrink (SDW) 

  Babet Nijhuis (gemeente) - BN  aanwezig          afwezig 

 

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda. 
HM opent de vergadering, agenda wordt vastgesteld. Afwezig met kennisgeving is JO. Ook 
wethouder Dubbink is helaas verhinderd. Er zijn 3 personen op de publieke tribune. 
 

2. Mededelingen 
Terugkoppeling gesprek R. Willemsen en A. Ouwehans. Het was een goed en verhelderend 
gesprek. HM en MS hebben de zorgen van de Wmo-raad kunnen ventileren. Insteek was de 
kwetsbare organisatie. Ze erkenden dit. Wmo-raad is nu in afwachting van een reactie op de 
brief. (actie) 
 

3. Informatie van de gemeente 
Modernisering adviesraden update; er zijn nu een 2-tal gesprekken geweest. Tijdens het 
laatste gesprek is uitvoerig de onderzoeksopdracht geformuleerd. Hoe kan de regeling het 
beste opnieuw vorm gegeven, hoe kan de samenwerking tussen de adviesraden verstevigd 
worden etc. In de loop van volgend jaar volgt dan een onderzoek. 
Het onderzoeksvoorstel is nog niet gedeeld, maar BN geeft aan dat dit gedeeld kan worden. 
Ook een jaarlijkse evaluatie kan hierin opgenomen worden. 
Aangepaste energieregeling en armoedebeleid; helder verwoord. Zijn geen vragen over. 
Aanbesteden doelgroepenvervoer; op 7 december is bestek gepubliceerd. Per 1 augustus 
moet de nieuwe overeenkomst ingaan. Koersdocument doelgroepenvervoer wordt ter 
informatie nagestuurd. (actie) 
Rolf Willemsen stopt als gemeentesecretaris. 
Nieuwe wet inburgering; eerste statushouders zijn nu in de gemeente Hellendoorn. De 
leerbaarheidstoets vergt meer begeleiding nodig dan verwacht. Een deel zit op de 
onderwijsroute en een deel doet de Z-route. De taakstelling voor 2022 is gehaald. 
Huisvesting gaat in nauw overleg tussen gemeente en Reggewoon. VluchtelingenWerk wil 
wel een presentatie geven over de werkwijze, er is dan voldoende gelegenheid om vragen te 
stellen. 
Salomonsgelden; vorig jaar is de Wmo-raad hierbij betrokken geweest. Er zijn drie projecten 
gekozen. Wat is de stand van zaken? BN vraagt dit na. (actie) 
 
4. Overzicht post en informatie  

Geen opmerkingen. 
 

5. Concept-Notulen 31 oktober 2022 
Actielijst: 
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Rondleiding 9 februari, graag attenderen allemaal. 
Marcia heeft overleg gehad met Esther Snoeijer. Zij hebben afgesproken structureel af te 
stemmen voorafgaand aan de Wmo-raadsvergadering. 
Inkoop jeugdzorg is al in voorbereiding. Advies volgt is 2024. 
Jeugd- en gezondheidszorg en vechtscheiding zijn belangrijke aandachtpunten. 
MS vraagt hoe de gemeente anticipeert op de lange wachtlijsten. Preventief is hier veel 
aandacht voor. Bij elke huisarts is een POH jeugd betrokken en ook binnen het onderwijs 
is hier aandacht voor. Binnen het onderwijs worden problemen eerder opgemerkt. MR 
geeft aan zeer positief te zijn.  
POH jeugd uitnodigen voor een Wmo-raadsvergadering? DR geeft aan dat zij een POH 
jeugd kent die ze hiervoor kan benaderen. (actie) 
 
Sociaal Plein; HM was in de veronderstelling dat dit een digitaal loket zou worden, maar 
dit ging over een fysiek loket. Dat gaat nu niet door. Gemeente richt zich nu op een 
samenwerking van de partijen. DR vertelt dat dit echt een gemiste kans is, veel inwoners 
weten niet waar ze terecht kunnen met hulpvragen. Ze geeft aan dat inwoners met een 
hulpvraag eerst een afspraak moeten maken bij de gemeente. Er is geen directe hulp aan 
de balie. Niet even meekijken of het probleem missschien snel kan worden opgelost of 
dat de inwoner snel doorverwezen kan worden. Gemeente is zo verre van 
klantvriendelijk, stelt zich niet dienstbaar op, niet oplossingsgericht en niet hulpvaardig.  
Noabers voor Noabers onderzoekt welke mogelijkheden zij nog zien.  
 
Evenmens, De Welle, Avedan en MEE worden volgend jaar uitgenodigd voor een 
presentatie. HM stelt voor om van te voren een A4 met een aantal vragen op te stellen 
met het verzoek dit van te voren in te vullen. (Actie) 
 
Notulen worden onder dank vastgesteld. 
 

6. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
-      Leerlingenvervoer; n.a.v. verkeersonderzoek Elimschool. Oudercommissie kan en 
mag niks met de uitkomsten van het onderzoek doen, omdat zij niet over de 
verkeersveiligheid gaan. De directeur loopt hier ook tegenaan en probeert invloed uit te 
oefenen via de eigenaar van de parkeerplaats. Er zijn nog verbeterpunten, maar de 
Elimschool moet hier zelf actie in ondernemen. 
Wmo-raad heeft hier een aantal jaren geleden ook over geadviseerd. 
 
-      Coach zelfstandig leven; Het project ‘Blijf actief thuis‘, voor inwoners met 
beginnende klachten is gestart. Er zijn nu 15 deelnemers die deelnemen. Ook zijn er 6 
coaches gestart. Onderdelen vanuit het preventieakkoord en Preventieve Gezondheid  
worden hiervoor gebruikt. Ook digitale hulpmiddelen worden ingezet. MS en PV houden 
vinger aan de pols. 
Wat is de rol van de mantelzorger hierin? Dat is onduidelijk. Inwoners moeten tijdig 
bewust (gemaakt) worden en initiatieven moeten vanuit inwoners komen. LG pleit voor 
aandacht voor jongere inwoners. Zij moeten met voortschrijdend inzicht kunnen 
handelen op de toekomst. ‘Niemand wordt 100 zonder gebrek.’ 
De vrijwillige seniorenvoorlichters van De Welle bezoeken elk jaar preventief een 
bepaalde groep ouderen. 
Er volgt nog een levendige discussie over dit onderwerp. 
- Jeugd; reeds besproken 
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- Anders; agendacommissie heeft De Koepel gevraagd om een cursus te organiseren 
op 13 februari 2023. Wmo-raad is akkoord. MR is dan verhinderd.  
 

7. Themabijeenkomst: Informatiemarkt Sociaal Domein  
KV gaat DR en PS versterken in de organisatie van de informatiemarkt. Het plan is een grote 
informatiemarkt te organiseren voor inwoners die meer willen over de verschillende 
stichtingen en organisaties in voorliggend veld die deze gemeente rijk is. Alle informatie op 
één centrale plek voor elke inwoner die een hulpvraag heeft in het sociaal domein. Het is niet 
de bedoeling om individuele hulpvragen op dat moment te behandelen, maar voor inwoners 
moet het wel een mooi overzicht bieden wat er allemaal al beschikbaar is.  
Ook willen we een aantal organisaties de gelegenheid bieden voor het geven van een 
presentatie in een aparte ruimte. Kortom een mooi programma die uw organisatie de 
gelegenheid biedt om zich te presenteren. Voor inwoners een perfecte kans om in één 
oogopslag de juiste gesprekspartner te vinden. 
 
De vooraankondiging wordt in januari verstuurd. Afhankelijk van de reacties worden 
vervolgtappen gezet. DR geeft als aan dat veel organisaties hier belangstelling voor hebben.  
Ook de gemeente wordt natuurlijk gevraagd om mee te doen.  
 
KV vraagt of er op het gebied van afvalscheiding vanuit de gemeente dan informatie 
verstrekt kan worden. Afgesproken wordt nu eerst op het sociaal domein te concentreren, 
dit past ook binnen het gremium van de Wmo-raad. 
 
De uit te nodigen organisaties wordt rondgestuurd. Graag reactie of aanvullingen doorgeven. 
 
8. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk 

Er is een prettig gesprek geweest met het bestuur van de ouderenbonden met HM over 
onrust wonen en zorg. 
KBO rommelt landelijk. De unie wil van bovenaf bepalen, lokale afdelingen zijn uit de 
unie gestapt. Zo ook Nijverdal. 
Wethouder Dubbink heeft in eenvoudige taal een stuk over de wijzigingen in de zorg 
geschreven. 
 

9. Eindejaarsbijeenkomst op 16 december  
15.00 uur bij De Uitkijk voor een wandeling en om 16.00 warme chocolademelk. 
 

10. Vergaderschema 2023 
Vastgesteld. 
 

11. Rondvraag en sluiting en datum volgende vergadering 23 januari 2023 
Publieke tribune: Landelijk zijn er veel problemen in de zorg. Mensen moeten de weg wel 
weten te vinden. Fijn om te horen om dat het de aandacht heeft van de Wmo-raad. 
PS: heeft de website ge-updated. Alle foto’s staan erop. Verzoek om er nog een keer naar 
te kijken en op alle linkjes te klikken. 
PS: Kan de cursus om 19.00 uur beginnen? Vast wel. 
 
Hm sluit de vergadering en dankt aanwezigen voor de komst. 
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ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST Uit datum 
vergadering 

1 Aandachtspunt: Doordecentralisatie Beschermd wonen  

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

3 Rondleiding door gemeentehuis donderdag 9 februari 2023 16.00 uur 10-05-2021 

4 Actualisering regeling burgerparticipatie / modernisering adviesraden 07-09-2021 

5 Update preventieakkoord door Silvia van den Berg_ januari 2023 4-7-2022 

6 Overleg jeugd met Esther Snoeijer (door MR) 31-10-2022 

7 Themabijeenkomst: Informatiemarkt sociaal domein voorstel 31-10-2022 

8 Koersdocument doelgroepenvervoer nog te ontvangen  

9 Reactie gemeente op brief kwetsbare organisatie  

10 Stand van zaken Salomonsgelden  

11 DR benadert POH jeugd  

12 A4 met vragen voor organisaties voorliggend veld  

 


