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Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 
10 december 2019 19.30 – 21.45 uur                                                     

Zaal Irene 
VERSLAG 

                                                                                                           Notulist: Dianne Bloo 
 discussie 

 samenvatting  en conclusies  
 conclusies m.b.t. rol CMO 
 actiepunten 

1. Opening en welkom Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Hans Deten(plaatsvervangend voorzitter), Aneta Haja,, Harrie Mulder 
(secretaris),  Peter Krük(tot punt 5), Ton Ruiter en Lidie Voorend 

Afwezig   : Willemijn Mulder en Fred van der Vegte (voorzitter is herstellende van een operatie) 
2. Verslag CMO 

2019.10.22 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Enkele bespreekpunten n.a.v. 

 Punt 5 – PlusOV 
Bij de chauffeurs blijkt er weerstand te zijn tegen het kennismakingsgesprek met de kinderen /ouders ; 
kennismaking is wel opgenomen in de “procedure” voor leerlingenvervoer.  

 Actiepunt: Benoemen bij Klanttevredenheidonderzoek 

 

 Faillissement Trimenzo 
de zorgverlening aan burgers uit de gemeente Voorst is overgenomen door Sensire.  

3. Mededelingen en 
Ingekomen stukken 
 

3.1. Maatschappelijk opvang / beschermd wonen  
Opdracht nieuw ontwerp zorglandschap MO/BW Oost Veluwe (Informatieblad, november 2019) 
MO/BW valt onder de WMO en deze zorg wordt voor onze gemeente in samenwerkingsverband regionaal 

uitgevoerd (De centrumgemeenten ontvangen hiervoor de financiële middelen).   
Vanaf 2021 gaat het rijk deze financiële middelen herverdelen over de regio’s. Dit betekent voor onze regio 
wellicht een forse vermindering; in het ergste geval een mogelijke halvering van het huidige budget 

MO/BW. Ter discussie staat nog of de verandering van het woonplaatsbeginsel in de kostenverdeling wordt 
meegenomen.   
Pas als de toegekende budgetten bekend zijn kunnen de plannen definitief worden uitgewerkt m.b.t. 

MO/BW. Meer aandacht zal worden geschonken aan het bevorderen van zelfstandig wonen met gerichte 
ambulante zorg. 
 Conclusies m.b.t. rol CMO 

- Ervoor waken dat de voorziening in stand blijft en niet helemaal wordt afgebroken zoals dat is 

gebeurd met de Sociale werkvoorziening (SWV). 
- (Regionale) terugkoppeling van stand van zaken, zodat we op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen 

- Als de gemeente Voorst zelf toekomstig budgethouder wordt, is het belangrijk te weten , hoe de 
regionale uitvoering (als men daarvoor kiest) er uit gaat zien. 

 Actiepunt 

- Actualiseren regioplan c.q. regionale terugkoppeling MO/BW op de LTA van CMO. 
 3.2. Lange Termijn Agenda CMO  2020 ( zal bij elke CMO-agenda geactualiseerd onderdeel zijn)  

- De brainstormfase is niet bij alle onderwerpen ingevuld, maar  wordt t.z.t. ingevuld  
- VodL op LTA in september 2020  
- Opdracht nieuw ontwerp zorglandschap MO/BW Oost Veluwe  ook opnemen in LTA 

 3.3. Plus OV (bijlage 3 rm-2019-76559_info PlusOV); Voor kennisgeving. Zie ook opmerking bij punt 2 van 
dit verslag  

 3.4. Voorst onder de Loep _ update (bijlage 4 Voorst onder de Loep _ CMO)  

 Goed om ook te bespreken wat we niet bereikt hebben. Moeten we meer de pers opzoeken ?  
 3.5. Faciliteiten CMO 

- Agendastukken worden in 2020 niet meer papieren versie verspreid, enkel  digitaal. 
- Er worden geen notulen meer gemaakt alleen een actielijst 
- vergoeding CMO leden vanaf 1-1-2020: Nog niet iedereen heeft de gegevens doorgegeven. 

 Actiepunt  

De secretaris overlegt met de voorzitter wat het niet meer maken van verslagen betekent voor de 
positionering van de CMO en het contact met de achterban  (als bespreekpunt meenemen bij het 
periodiek overleg met de wethouder) 

 3.6. Data vergaderingen CMO en locatie 
In verband met de renovatie van het gemeentehuis verhuist het team Sociaal Domein van het 

gemeentehuis naar het Kulturhus aan het Jachtlustplein in Twello. De overige personeelsleden van de 
gemeente verhuizen in februari tijdelijk naar de oude locatie van het Veluws College aan de Hietweideweg 
in Twello.  

4. Positionering CMO PPT vervolg studiedag 10 mei 2019  (bijlage 5 bij agenda)  
De PPT is een samenstelling van wat is besproken op de studiedag van de CMO in mei 2019 en het 

vervolgoverleg van Hans, Aneta en Annemiek.  De PPT is kort besproken en komt opnieuw op de agenda na 
herstel van de voorzitter.  
Bespreekpunten voor nu waren: 

- Het reglement voor de CMO  heeft de CMO al deels gepositioneerd (keuzes maken in te 
bespreken onderwerpen, jaarverslag maken, evaluaties houden, zittingsperiode, aantal CMO 
leden min. 7 max 12) 

- Hebben we voldoende kwaliteit; keuzes  maken in kwaliteit; 
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- Keuzes maken in onderwerpen die we wel en niet behandelen  

- Hoe krijgen we ervaringsdeskundigen aan tafel  
- Verwachtingen rol CMO van nieuwe leden (veel behandeling beleidsstukken) 

 Actiepunt 

- Huiswerkvragen op blz. 9 maken 
- Kijken of de richting die we in willen gaan voldoende kans van slagen heeft en of er discrepantie is 

met het reglement van de CMO.  

  

5. Rondvraag en sluiting  Training georganiseerd door De Koepel Adviesraden “Adviseren kun je leren”  
Op 18-01-2020 en 21-03-2020 (waarschijnlijk in Utrecht). Lidie heeft belangstelling. De gemeente kent 
hiervoor budget toe.  

  De CMO sluit met deze vergadering het jaar af en de leden wensen elkaar goede feestdagen en een 

gezond en goed 2020!  
We hopen met elkaar op een goed en spoedig herstel van onze voorzitter.  

 


