
Verslag  
6 juli 19.30–21.00 u. 
Locatie: Irene 

Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 

1. Opening, 
vaststelling agenda 
en welkom 

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Hans Deten, Ton Ruiter, Fred van der Vegte (voorzitter), Dianne Bloo, 
Talytha Schothuis (verslag), Roel Terwijn , Mirjam Dijkman, Anne ten Vergert en Peter Krük. 
Afwezig: Aneta Haja en Harrie Mulder 
Fred heet iedereen welkom en geeft aan blij te zijn dat de vergadering fysiek kan worden gehouden na een 
lange periode van teams-overleggen.  
 

2. Mens en Welzijn  Roel Terwijn, directeur/bestuurder van Mens en Welzijn, deelt het visiedocument 2020- 2024 “Samen 
Sterk in lokale preventie” van Mens en Welzijn uit.  Hij licht de koerswijziging, waarbij Mens en Welzijn 
maatwerk losgelaten heeft, toe. Mens en Welzijn biedt nu alleen algemene voorzieningen / 
inlooplocaties en daarnaast bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale en de buurtsportcoaches.  

 De veranderingen zijn niet eenvoudig, maar bieden ook goede kansen, zo geeft hij aan. Zo wordt er 
ingezet op meer inclusiviteit en verbinding tussen verschillende groepen mensen. Er wordt ook actief 
ingezet op samenwerking met lokale partners en welzijnsorganisaties in de regio.  
 

3. 
Laaggeletterdheid 

 Mirjam Dijkman, beleidsadviseur Participatie van de gemeente Voorst vertelt over laaggeletterdheid. 
Het percentage laaggeletterden ligt in de gemeente Voorst naar schatting op 17%, wat hoger is dan het 
landelijk gemiddelde. Lastig is dat de doelgroep niet makkelijk te vinden en te bereiken is. Voor de 
aanpak van laaggeletterdheid in Voorst is nu nog niet een concreet plan. 

 Mirjam Dijkman verzoekt in de CMO-septembervergadering het onderwerp “Eigen risico 
zorgverzekering Salland” te agenderen. Zij komt voor deze vergadering met informatie hierover. 
Samengevat gaat het erom dat de gemeente het eigen risico nu afkoopt, terwijl maar een beperkt deel 
van de verzekerden hier gebruik van maakt.    
 

4. Klein Twello  Het Kulturhus komt door ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis in 2022 leeg. Ook loopt eind 
2022 de huidige vergunning van Klein Twello af. Dit levert een aantal huisvestingsvraagstukken op. Met 
de huidige gebruikers van Klein Twello is nu een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden in gang 
gezet. Anne ten Vergert, beleidsadviseur WMO van de gemeente Voorst, vertelt meer over het 
komende proces dat volgens planning in april 2022 wordt afgerond. 

 De CMO heeft vanuit ABC De Cirkel de uitnodiging gekregen om in Klein Twello te komen kijken. 
Afgesproken wordt dat de CMO op dit verzoek ingaat en hierover contact legt met ABC.  

 Andere huisvestingsvraagstukken die verder in de toekomst liggen zijn er wat betreft het  voormalige 
Veluws College aan de Hietweideweg en de verhuizing van de gemeentewerf, brandweer en het jeugd- 
en jongerenwerk. Anne ten Vergert zegt toe de CMO van ontwikkelingen op de hoogte te houden.  
 

5. Plus OV  Anne Ten Vergert heeft de beleidsverantwoordelijkheid wat betreft dit onderwerp overgenomen van 
Ruud van der Plank. Zij licht toe dat een en ander in rustiger vaarwater is gekomen. Er is sprake van 
een daling in het routegebonden vervoer.  

 Gesproken wordt over mogelijke bezuinigingen. Hierbij blijven de randvoorwaarden zoals gesteld in de 
uitvoeringsovereenkomst overeind.   

 De CMO wil graag goed en tijdig op de hoogte worden gehouden en benadrukt het belang van 
randvoorwaarden. 
 

6. Mededelingen  Nieuwe leden CMO: mogelijk zijn er twee nieuwe kandidaten gevonden. Dit is nog niet voldoende. 
Hans Deten geeft aan dat het goed is, nu hopelijk de coronamaatregelen worden afgebouwd, te 
werken aan vergroten van de zichtbaarheid van de CMO.  

 Gesprek Wim Vrijhoef: een datum voor een gesprek is nog niet vastgesteld. Fred van der Vegte 
overlegt hierover met Harrie Mulder.  

 Info m.b.t. de cultuurcoach door Dianne: Dianne Bloo vertelt over een bijeenkomst die zij heeft 
bijgewoond over het werk van de cultuurcoach. Ze was positief verrast door de enthousiaste 
ervaringen van verschillende organisaties en personen. Het belang voor verschillende verenigingen en 
scholen van cultuur en de rol van de cultuurcoach hierbij is groot, zo geeft Dianne Bloo aan. 

 Anne ten Vergert zegt toe informatie over dit thema te blijven delen. De CMO heeft geen formeel 
adviesrecht op dit thema, maar kan desgewenst ongevraagd advies verlenen, zo wordt besproken.  

 Borrel bij Fred: Fred mailt de CMO-leden een uitnodiging met datum voor een samenzijn bij hem.  
 

7. Verslag CMO  Afgesproken wordt dat als er opmerkingen zijn over de verslagen van de CMO-overleggen van maart, 
april en juni jl., deze worden doorgegeven.  
 

8. Rondvraag en 
sluiting 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 Fred van der Vegte bedankt degenen die een toelichting hebben verzorgd op verschillende thema’s en 
de CMO-leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 


