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Notulen 23 januari 2023 
  

  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  Wethouder A. Dubbink - AD 

  Evelien Hondebrink (SDW) 

  Babet Nijhuis (gemeente) - BN  aanwezig          afwezig 

 

     

 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bijzonder welkom voor JO, fijn dat 
ze er weer is. Naast wethouder Dubbink is mw. S. van den Berg en B. Nijhuis van de 
gemeente aanwezig. Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 

3. Informatie vanuit de gemeente 
Presentatie door Mw. S. van de Berg over preventieakkoord. 
Powerpoint wordt als bijlage toegevoegd. Roken, alcohol en overgewicht zijn de landelijke 
hoofdthema’s. Achterliggende problematiek: mentale gezondheid / werkeloosheid / 
schulden / huisvesting. Methodiek positieve gezondheid wordt ingezet en samenwerking 
met andere organisaties. Speerpunten: stimuleren gezonde levensstijl. 
 
Er zijn 5 lokale actiegroepen: bewegen / inclusieve samenleving / psychische weerbaarheid / 
gezond leven, gezond wonen / roken, alcohol en drugs. 
 
Hoe kan het dat Hellendoorn zo slecht scoort op overgewicht en alcohol? Met nuancering 
natuurlijk, maar we zien hier veel lager opgeleide mensen met lagere basisvaardigheden, 
alcoholgebruik is ingebed in de samenleving. 
 
Maakt de gemeente nog gebruik van Big Data? Op dit moment niet. 
------------- 
Modernisering adviesraden; deze week worden de reacties van de Wmo-raad en het 
Cliëntplatform verwerkt en gaat de opdracht richting college. 
 
Adviesaanvraag beleidsregels verordening Wmo- en Jeugd; De Wmo-raad kan deze in maart 
tegemoet zien. Belangrijke wijzigingen worden apart vernoemd. 
 
Mantelzorgcompliment; wat is de stand van zaken? Jaarlijks kunnen inwoners dit bij Stichting 
Evenmens aanvragen. Dat kan via een formulier en digitaal. Jaarlijks is er € 44.000,- 
beschikbaar. In 2022 zijn er 762 aanvragen geweest. Aantallen fluctueren. Inwoners kunnen 
dit jaarlijks aanvragen. 
 
Wanneer wordt het advies cliëntondersteuning / vertrouwenspersoon beantwoord? Aniek 
Besten is net begonnen, zij zal het z.s.m. oppakken.  



2 
 

Ontbreken reactie R. Willemsen n.a.v. gesprek in november. Reactie komt deze week. Wmo-
raad vindt het wel teleurstellend dat het zo lang duurt. Er was afgesproken per omgaande te 
reageren.  
 

4. Overzicht post en informatie  
EH zal recent overzicht nasturen. 
 

5. Concept-Notulen 12 december 2022 
Salomonsgelden was een raadsbesluit en waarvoor drie voorstellen zijn gehonoreerd.  
Daarle; Het plan in Daarle is tijdelijk on hold (op verzoek van initiatiefnemer), omdat hier een 
combinatie wordt gemaakt met de MFA en de herbouw of verbouw van de basisschool. Er 
zijn contacten met afdeling financiën. 
Stay Fit zone; de locatie is niet passend en samen met de initiatiefnemer wordt naar een 
passende oplossing gezocht.  
Inclusieve speeltuin: tekeningen zijn klaar en de toestellen zijn besteld. Initiatiefneemster 
wordt overal bij betrokken.  
 
Met alle betrokkenen is contact. Het antwoord van de wethouder is voldoende en alle 
vragen zijn hiermee beantwoord. 
 
Actielijst: geen bijzonderheden 
 

6. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
Leerlingenvervoer; adviesaanvraag is ingediend. Afgelopen donderdag was er een  
informatiebijeenkomst over de pilot herhaling individueel vervoersplan. Per kind wordt 
bekeken welk vervoersplan het beste is voor het kind. Gemeente en ouder met kind zitten 
samen aan tafel. Uitgangspunt is om dit bij elke nieuwe leerling te doen. De drempel naar het 
gemeentehuis wordt hiermee lager. 
Verordening is nog niet definitief, ook op het advies van de Wmo-raad komt nog een formele 
terugkoppeling. 
Wethouder geeft aan dat de verkeerssituatie rondom de Elimschool een aandachtpunt is. Er 
moet snel duidelijkheid komen. School speelt hier zelf ook een belangrijke rol in. Op het 
particuliere terrein ligt ook deels de oplossing. Er zijn veel verschillende partijen bij 
betrokken.  
Wie moet het initiatief nemen voor een overleg? Wmo-raad stelt voor dat de gemeente dit 
doet. BN wordt gevraagd dit uit te zetten. Doel moet duidelijkheid over de gang van zaken 
zijn. De wethouder vult aan dat zij graag een overleg ziet waarbij alle partijen, gemeente en 
de leerlingencommissie aanwezig zijn om te bekijken wat er precies aan de hand is en welke 
vervolgstappen gezet moeten worden. Belangrijk is om helderheid over de stand van zaken 
te krijgen bij alle betrokkenen. Op dit moment is niemand proceseigenaar, waardoor 
niemand zich eindverantwoordelijk voelt. En daarmee gebeurt er niks.  
 
Coaching zelfstandig leven; project ‘Blijf actief thuis’ is opgestart. Twee groepen, één door de 
Wmo en één door De Welle. PV en MS zijn naar de inspiratiebijeenkomst geweest. 
Bijeenkomst werd geopend door de wethouder en kartrekker Marian Freriks. Zij gaf uitleg 
over het project. Er zijn 6 coaches aangesteld vanuit de Wmo en De Welle. Per client is 12 
uur beschikbaar, welke in drie maanden tijd worden ingezet. Het is de uitdaging om inwoners 
op het juiste moment te bereiken. 
 
Welzijnsorganisaties De Welle, MEE Samen, Avedan en Evenmens zijn uitgenodigd een 
presentatie te geven. MEE Samen komt als eerste op 6 maart. 
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Beschermd wonen; BN geeft aan dat er landelijke ontwikkelingen zijn. Doorcentralisatie vindt 
verder plaats. Centrum gemeente is Almelo en het is belangrijk dat er voldoende aanbod is in de 
gemeente Hellendoorn.  
 
Jeugd; MR vraagt of er nog behoefte is aan toelichting op de aanpak vechtscheiding in de Wmo-
raad? Preventief wordt er veel ingezet. Als jeugdbeschermer ziet zij veel problematieken 
hieromtrent. Afgesproken dat MR hier navraag over doet. Andere zaken omtrent jeugd zal bij de 
notulen toegevoegd worden. 
 
Aanvulling per mail ontvangen: 
Voor de volgende Wmo-raad wilde ik je het volgende meegeven: 

1. Op basis van een pilot werken we nu anderhalf jaar met 2 schoolzorgondersteuners op zes 

scholen. Deze ontwikkeling gaat binnenkort geëvalueerd worden. Het is de bedoeling dat er 

dit jaar besloten wordt over borging en uitbreiding richting alle scholen voor 2024 e.v. Dit 

vraagt om besluiten van het college en de gemeenteraad. De Wmo raad wordt t.z.t. ook om 

advies gevraagd. In het voorjaar verschijnt eerst een factsheet met de resultaten. Graag 

betrekken we de Wmo-raad daarna in het besluitvormingsproces. 
2. Er is een tussenevaluatie uitgevoerd t.a.v. de pilot gezinswerker (aangesteld sinds mei 2022). 

De eerste resultaten zijn positief. Het college wordt eind van deze maand gevraagd om de 

pilot tot en met het einde van 2023 te continueren. Besluiten over de periode daarna volgen 

later dit jaar, nadat er een eindevaluatie is uitgevoerd. Als je het interessant vindt om de 

tussenevaluatie te lezen, dan kan ik je die sturen. 
3. In februari komt de jaarrapportage cliëntervaringsonderzoeken jeugd beschikbaar. Deze 

wordt ook met de Wmo-raad gedeeld. Als er behoefte is aan een mondelinge toelichting 

hierover horen we het graag. 
4. Eerder is door Hans het verzoek gedaan om een toelichting op de aanpak 

echtscheidingsproblematiek te geven. Is die behoefte er nog steeds? Dan is het handig om 

dit in te plannen. 
5. Andere ontwikkelingen die spelen zijn onze activiteiten in het kader van JOGG en het lokaal 

preventieakkoord (hierover vertelt Silvia van den Berg de komende vergadering/een van de 

actiegroepen houdt zich bezig met de mentale gezondheid van de jeugd, daar zijn wij bij 

betrokken). En het inkoopproces voor de nieuwe jeugd contracten vanaf 2025. Dit laatste is 

een regionaal traject, met veel beleidskeuzes en een lange looptijd. Waarbij het naar ons 

idee goed zou zijn om de Wmo-raad stapsgewijs te informeren, om jullie aangehaakt te 

houden zodat je straks niet wordt overvallen door allerlei besluiten. Dus als jullie hierover 

tijdens een vergadering meer willen horen aan de hand van een presentatie, dan horen we 

dit graag.  
   
 
7. Voortgang Themabijeenkomst 

Vooraankondiging gaat de deur uit. In de wandelgangen zijn er al informele gesprekken 
geweest van belangstellende organisatie. Inhoudelijk moet de werkgroep nog wat uitgebreid 
worden. Vanuit de bibliotheek is belangstelling. De bedoeling is een grote informatiemarkt.   

 

8. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk, anderen 
Ouderenbonden; er is een brief gestuurd naar De Welle over Even Buurten. Het is nu voor 
een brede doelgroep en ze missen de informatie over de activiteiten specifiek voor ouderen. 
KBO / PCOB werken lokaal nog wel samen en gaan samen met de historische kring 
maandelijks activiteiten organiseren. 
 
Op 21 april is er een symposium Bewust Ouder Worden, georganiseerd door SOS. 
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9. Rondvraag en sluiting en datum volgende vergadering 13 februari 2023 (training) en 6 
maart (regulier).  
 

• Op 9 februari is de rondleiding. 

• Training op 13 februari start op 19.00 uur.  

• Proces omtrent het collegeprogramma is gewijzigd, dit gaat nu rechtstreeks naar de 
gemeenteraad ter vaststelling. 

• JO mist overzicht en prioriteitstelling vanuit de Wmo-raad. Kan hier op 13 februari meer 
aandacht aan besteed worden? 

 
 

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

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

7 Reactie gemeente op brief kwetsbare organisatie  

8 DR benadert POH jeugd  

 


