
 
 

Cliëntenraad Maatschappelijke 
Ondersteuning 
17 april   19.30 – 21.30 uur                                                     
Gebouw GEMEENTE 

VERSLAG 

                                                                                      Notulist Harrie Mulder 

 discussie 
 samenvatting  en conclusies  

 conclusies m.b.t. rol CMO 
 actiepunten 

1. Opening, vaststelling agenda en welkom. 
Aanwezig: Annemiek Bakkenist,  Harrie Mulder (secretaris), Ton Ruiter, 
Fred van der Vegte (voorzitter), Lidie Voorend en Anne ten Vergert. 
Afwezig: Peter Krük, Hans Deten, Aneta Haja, Marloes Tichelaar en 
Willemijn Mulder 

2. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
Info Anne ten Vergert 
 

 samenvatting  en conclusies m.b.t  geactualiseerde concept 
beleidsregels Wmo 2019;  
 Wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk 
 Het concept gaat naar het college niet naar de raad 
 Het concept is een mix van format VNG en couleur local 

(beleidsvrijheid) en vindt zijn oorsprong op beleidsstuk 
2015 

 Monitoren, jaarlijkse evaluatie van onder meer mantelzorg, 
respijtzorg, persoonlijk plan, onafhankelijke 
cliëntondersteuning etc. leidt tot een geactualiseerd 
document van “huidige” stand van zaken in tijd 

 Mantelzorg: materiële/immateriële waardering 
Structureel gemeente eindverantwoordelijk; m.b.t. tot 
materiele aspect is lokale ondernemer niet meer dan een 
extra bonus 

 “verbouwingen”: kapitaalvernietiging voorkomen door 
plaatsen van mobiele units 

 Actiepunten 
 Accentueren in informatie-uitwisseling wat precies de 

couleur local is  
 Voor (nieuwe) leden aangeven hoe de “viertrapsraket” 

eruitziet m.b.t. beleidsregel, verordening, besluit etc. 
 Criteria m.b.t. materiële/immateriële aspecten 12 juni op 

agenda; Annet Reijmer, Mens en Welzijn, uitnodigen 
 Vóór woensdag 24 april aanvullingen van Anne ten Vergert 

op het concept 
 Advies CMO door Lidie, Fred< Annemiek en Aneta; 

bijeenkomst 1 mei 1930 u; Fred maakt hierover nadere 
afspraken 

3. Studiemiddag CMO 28 mei 
“Partners in Participatie". 

 Samenvatting en conclusies 
 Betty Stam wordt dagvoorzitter en Koen van Breemen zal 

mede op die middag zijn steentje bijdragen mede n.a.v. de 
door de CMO aangegeven acties; Annemiek en Fred zullen 
het e.e.a. kortsluiten in voorbereiding op deze dag. 

 Wie zijn aanwezig? 
Na discussie is besloten de middag een iets meer 
“gesloten” karakter te geven  n.a.v. thema: CMO-leden en 
regulier aanwezigen van gemeentewege  m.b.t. de 
thema’s: meerwaarde, nieuwe rol, wat moet je kunnen en 
samenwerking met de gemeente. 

 Locatie (14.00 -20.00u): hotel/restaurant Taverne; H.W. 
Iordensweg 3 7391 KA Twello 

 Uitnodigingen aan de volgende deelnemers: 
1. Annemiek Bakkenist,  
2. Hans Deten,  
3. Aneta Haja,   
4. Harrie Mulder  
5. Ton Ruiter 
6. Fred van der Vegte  
7. Lidie Voorend,  
8. Willemijn Mulder,  
9. Peter Krük  
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10. Anne Vergert. 
11. Koen van Breemen 
12. Wim Vrijhoef 
13. Dianne Bloo 
14. Betty Stam 
15. (Marloes Tichelaar)* 
16. (Niels van Olffen)* 
17. ……………………….. 

 Menuvoorstel zal door Harrie begin mei worden 
gecommuniceerd met de aanwezigen van die dag 

 *Afscheid Marloes en Niels: door Fred en Harrie i.s.m. 
Peter geregeld; ze zijn aanwezig bij het eten van 18.00-
20.00u 

4. Reglement CMO; Toelichting Anne Vergert  
 Samenvatting en conclusies 

 Bijdrage CMO  is duidelijk en wordt opgenomen in het 
reglement. 

 Discussie m.b.t. “goed functioneren” 
 Financiële paragraaf: (eventuele vergoeding 

vrijwilligerswerk; verg. met elders in den lande) is niet 
opgenomen.  
De CMO vraagt om met een voorstel te komen. 

5. Mededelingen en ingekomen post  
 

 voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning 
Koplopers 

 stand van zaken aanvraag cliëntondersteuning; volgt z.s.m. 

 Reizigerspanel Plus OV 
 Reactie Fred verzonden 22-03-2019  is duidelijk en wordt verder 

besproken met wethouder 
 Overleg Wim Vrijhoef/Peter Krük 

 Gesprekspunten (Fred, Harrie en Ton) 
Reizigerspanel, “Partners in Participatie" studiemiddag,   
financiële paragraaf reglement,    ………. 

 nieuwe leden  actiepunten  
 Harrie Mulder contact met Marloes en Niels 
 Fred van der Vegte plaatst een vacature in Voorster Nieuws 

6. Verslag CMO   2019.03.20 Verslag CMO goedgekeurd 

7. Rondvraag en sluiting. 
 Voorbereiding passend onderwijs 2019.07.03: Harrie vraagt 

Hans om samen dit verder vorm te geven; anders wil Ton daar 
in participeren. 

 Verzoek Hans: na de zomervakantie de vergaderdag van 
woensdag naar dinsdag verplaatsen 

, 


