
 
 

VERSLAG  
16 november     
locatie: Klein Twello 

Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 
 

 

1. Opening, vaststelling 
agenda en welkom 

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Fred van der Vegte (vz), Harrie Mulder (secr.), Hans Deten, 
Dianne Bloo, Jan Hutten, Peter Krük, Talytha Schothuis (verslag), Annie Terwisscha  
Afwezig: Aneta Haja en Ton Ruiter; Christine Urbach treedt niet toe tot CMO   

Besloten wordt in dec. het onderwerp “werving nieuwe leden CMO” te agenderen.  
2. Kennismaking Jan 

Hutten 
 Jan Hutten is sinds 1 september manager Sociaal Domein gemeente Voorst. Hij licht zijn 

achtergrond en ambities voor Voorst toe. De CMO-leden stellen zich aan hem voor.  

3. ABC de Cirkel   Annie Terwisscha, zorgmanager van ABC De Cirkel, vertelt over de geschiedenis van ABC De 
Cirkel, die 12 ½ jaar geleden begonnen is voor de specifieke doelgroep mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. De doelgroep is nu behoorlijk verbreed en biedt dagbesteding en 
werktrajecten (beide op indicatie) aan mensen vanaf 18 jaar. De locatie in Klein Twello is 
een van de vier locaties in de regio. De locatie Klein Twello, waar in 2018 is gestart, past 
goed bij ABC De Cirkel. Omdat het gebouw is afgeschreven, is ABC de Cirkel met de 
gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor de activiteiten. 

 Annie signaleert een grote toename van eenzaamheid.  Ook vraagt zij zich af of de 
landelijke ontwikkeling waarbij minder dagbesteding wordt afgegeven en meer verwezen 
wordt naar voorliggende voorzieningen, bv. inloopvoorziening. altijd het meest passend is.  

4. Uitvoeringsprogramma 
Sociaal Domein 

 Peter licht het proces en de achtergrond voor het opstellen van het  uitvoeringsprogramma 
sociaal domein 2022 toe. Op dit moment wordt gewerkt aan prioritering, de integratie van 
Voorst onder de loep en het verder vormgeven van de transformatie. Harrie geeft aan dat 
de CMO al in een eerder stadium aandacht heeft gevraagd voor prioritering van de 
ambitieuze kadernota. 

 Op voorstel van Jan Hutten wordt afgesproken dat in de eerstvolgende CMO-vergadering 
op  14 december een nadere toelichting op de plannen vanuit het sociaal domein gegeven 
wordt. Het definitieve programma is begin 2022 gereed en wordt aan de CMO gezonden.  

5. Conceptplan voor LTA 
2022 
 

 Concept vergaderdata 2022: 18 jan., 22 feb. (gewijzigd), 15 mrt., 19 april, 17 mei, 21 juni, 12 
juli, 20 sept., 18 okt., 15 nov. en 12 dec. In de volgende vergadering worden de 
vergaderdata 2022 definitief vastgesteld. Op basis daarvan volgt het conceptplan LTA 2022. 

6. Eenzaamheid   Peter vertelt dat een plan van aanpak wordt opgesteld voor dit thema. Afgesproken wordt 
dat Els Mölder, die vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor het plan, contact legt met 
de CMO met als doel dat de CMO input kan leveren op het plan. Het onderwerp wordt 
geagendeerd in januari 2022.   

7. Nationaal Programma 
Onderwijs 

 Talytha Schothuis geeft informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Alle 
scholen hebben vanuit het ministerie van OCW gelden ontvangen om in te zetten om 
onderwijsachterstanden (op cognitief, executief, emotioneel en sociaal vlak) weg te werken 
in de periode tot en met 31 juli 2023.   

 Daarnaast heeft de gemeente gelden toegekend gekregen vanuit het NPO om, aansluitend 
bij de inzet van de scholen vanuit het NPO, activiteiten te ontwikkelen of interventies in te 
zetten. In Voorst worden deze gelden ondermeer ingezet om een gemeente breed 
cultuuraanbod voor alle scholen vorm te geven. 

  Harrie vraagt aandacht voor het monitoren door de gemeente van de bestede gelden 
8. Mededelingen   Contact Maatschappelijke advies Raad Brummen( MAR); 3 werkgroepen WMO. 

Participatiewet en Jeugdwet: Fred mailt de CMO-leden over een overlegdatum.  
 Advies Cliëntervaringsonderzoek: advies vanuit de CMO volgt nog.  

9. Verslag CMO   Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld. Harrie heeft de vormgeving enigszins 
aangepast.  

10. Rondvraag en sluiting  Peter meldt dat in het kader van de nieuwe Wet Inburgering beleidsregels worden 
opgesteld.  

 Ook deelt Peter mede dat onderzoeksbureau Companen in opdracht van de gemeente een 
onderzoek naar woonzorgbehoeften is gestart. Hierover wordt door Companen een 
informatiebijeenkomst georganiseerd (datum nog niet bekend).  
De CMO zal hier ook voor worden uitgenodigd. Het onderwerp kan op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering van de CMO.  

 Besloten wordt de onderwerpen “koers jongerenwerk” en “evaluatie cultuurcoach” van de 
CMO lange termijnagenda te halen. Het jongerenwerk is opnieuw aanbesteed en de inzet 
van de cultuurcoach wordt met twee jaar verlengd.   

 


