
 
 

 Verslag overleg Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning16 maart 2021 (digitaal) 

1. Vaststelling 
en welkom 

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Hans Deten, Ton Ruiter, Harrie Mulder (secretaris),  
Fred van der Vegte (voorzitter), Peter Krük, Wim Vrijhoef (vanaf 20.20 uur), Talytha Schothuis (verslag).  

2. Jaarverslag 
2020 

Het jaarverslag, opgesteld door Harrie, heeft dezelfde opzet als in voorgaande jaren. De opzet is overzichtelijk en 
duidelijk, zo zijn de reacties. Het was, vooral door de impact van corona, een bijzonder jaar waarbij contacten 
onderling en met de achterban anders liepen dan normaal.  
Wim en Peter geven aan dat toezending van een fysiek verslag niet nodig is; een digitaal jaarverslag volstaat.  

3. Sociaal 
Domein  
 
 

De stand van zaken rondom de uitvoering van de Kadernota Sociaal Domein wordt besproken. 
 Peter licht toe dat de kadernota de plannen voor het meerjarenbeleid sociaal domein in brede zin omvat. De eerste 

uitvoeringsplannen vanuit deze nota worden nu gemaakt of er is recent mee gestart. In het najaar van 2020 verliep 
het schetsen van een goed beeld en het bieden van context bij verschillende plannen en stukken niet altijd 
optimaal, dat had in sommige gevallen beter gekund.  

 Wim geeft aan dat de wijze van communicatie het afgelopen jaar zeer beïnvloed is door de coronamaatregelen. 
Maar ook in deze tijd zet Iedereen zich volledig in alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De sfeer was er een van 
samen optrekken en de schouders er samen als inwoners en gemeente onder zetten. 

 Harrie vraagt hoe de gemeente de CMO op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen. Wim verwijst naar 
onder andere lokale media en wekelijkse blog van de burgemeester over de actualiteit. Ook is het goed om de 
raadsstukken te raadplegen.  

 Hans vraagt naar de ontwikkelingen wat betreft Mens en Welzijn. Wim licht de achtergrond toe. De uitkomsten 
van onder andere Voorst Onder de Loep hebben tot nieuwe inzichten geleid. Het is goed te kijken naar kerntaken. 
Wie, welke organisatie, heeft wat tot doel en dat goed in te richten. Benadrukt wordt dat het van belang is dat 
iedereen een passende plek krijgt of houdt.  

 Peter geeft hierbij aan dat gekeken wordt wat per cliënt de beste oplossing is; is een algemene voorziening 
adequaat of is er een indicatie voor een maatwerkvoorziening nodig? In dit kader komt ook monitoring en 
keuzevrijheid aan de orde.  

 Wat betreft: Younger at Heart deelt Fred mee dat Harjo Pinkster net heeft voorgesteld hierover met de CMO te 
spreken. Afgesproken wordt nog wie vanuit de CMO aan dit gesprek deelneemt.  

 Volgens Fred straalt de nieuwe kadernota enthousiasme uit. Het biedt een mooie basis voor de uitvoering van 
beleid in het sociaal domein.   

4. LTA  
 

 Peter Krük geeft aan dat het klopt dat er weinig onderwerpen vanuit het sociaal domein op de lange termijnagenda 
van de raad staan; de meeste thema’s vanuit het sociaal domein zijn gevat in de Kadernota.  

 Fred vraagt aandacht voor het tijdig agenderen van onderwerpen en het tijdig beschikbaar stellen van stukken 
zodat de CMO gedegen ruggespraak kan houden bij de achterban.   

 Peter en Wim geven aan dat de CMO zelf afweegt welke onderwerpen zij van belang vinden.  
 Fred licht toe dat de CMO meer expliciet wil gaan werken met een LTA dan wel middellange termijnagenda zoals 

soortgelijke organen in het land regelmatig ook werken.  
 Harrie verzoekt Peter en Wim om vooral ook bij het CMO aan te geven als er thema’s (gaan) spelen waarbij de 

CMO een rol kan vervullen en dat dit tijdig en via de formele weg gebeurt. 
 Wim vraagt de CMO om zich door de gemeente te laten informeren over onderwerpen waarover zij vragen heeft. 

Daar kan dan, na deze informatievoorziening, een CMO-advies op volgen. Ook verzoekt hij publicatie van adviezen 
te doen na reactie van het college hierop zodat een volledig beeld wordt geschetst.  

 Fred licht toe dat doordat beleidsvoornemens soms laat worden gecommuniceerd er tijd ontbreekt om de 
achterban goed te raadplegen. Dit gebeurt ook op onderwerpen waarbij het CMO het van belang vindt om deze 
onder de aandacht van de achterban te brengen. De CMO probeert dit altijd zo zorgvuldig mogelijk te doen.  

 Er is overeenstemming over dat wisselwerking en balans in de samenwerking aandacht verdient.  
5. Mededelingen 

Adviezen  
 2021.02.25 CMO ongevraagd advies m.b.t. Uitgangspuntennotitie jongerenwerk en 2021.02.25 CMO ongevraagd 

advies Koerswijziging Mens en Welzijn zijn besproken bij agendapunt 4.  
Data 2021  Peter Krük merkt op dat er minder vergaderingen met de gemeente zijn gepland dan voorheen.  

 Fred geeft hierover aan dat het vergaderschema kan worden bijgesteld als dat nodig is; de intentie is nu 5  
keer besloten en 5 keer met de gemeente te vergaderen in 2021.   

Overleg 
wethouder  

Wim Vrijhoef 

 Wim Vrijhoef noemt als mogelijke onderwerpen de  ontwikkelingen rond Klein Twello en het voorstel 
aanpak evaluatie Voorst Onder de Loep.  Ook geeft hij aan vooral de raadsagenda te raadplegen.  

 Peter vult aan dat bijvoorbeeld de Wet inburgering eraan komt; die gaat op 1 januari 2022 in. 
Peter zegt toe een overzicht van onderwerpen die mogelijk geschikt zouden zijn voor CMO-advies te maken. Hij 
benadrukt hierbij dat dit overzicht niet in beton gegoten is; de actualiteit leidt soms tot onverwachte vraagstukken.  

 De CMO beraadt zich intern over hoe zij de agenda gaat opstellen. 
6. Verslag CMO        Geen opmerkingen.  
7. Rondvraag en 

afsluiting 
 

 Wim bedankt voor de voor de aangename vergadering. Hij sluit op uitnodiging graag aan bij komende 
vergaderingen van de CMO.  

 Harrie benadrukt de vraag welke taak de CMO heeft bij bijvoorbeeld de komende thema’s als Omgevingswet, 
communicatie/input regionaal beleid en Participatiebeleid. Hij hoort graag welke thema’s er volgens de gemeente 
relevant zijn voor de CMO. Peter antwoordt dat zowel de Omgevingswet als regionaal beleid zeer brede thema’s 
zijn. De Participatiewet is een concreet onderwerp waar de CMO zich over kan buigen.   
Fred geeft aan dat bij de Omgevingswet de CMO denkt aan het thema burgerparticipatie hierbinnen.  

 Met dank aan de aanwezigen sluit Fred de vergadering.  
 


