
 
 

VERSLAG  
18 januari 2022     
via Teams 

Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 
 

 

1. Opening, vaststelling 
agenda en welkom 

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Dianne Bloo, Aneta Haja, Fred van der Vegte (vz), Harrie Mulder (secr.), 
Hans Deten, Dianne Bloo, Jan Hutten, Peter Krük, Talytha Schothuis (verslag),  
Afwezig: Ton Ruiter 
Welkom aan alle aanwezigen door Fred.  

2. Grip op Sociaal Domein ✓ Jan Hutten presenteert “grip op sociaal domein”, de presentatie die op 10 januari jl. aan de 
gemeenteraad is gegeven.  
Enkele aspecten worden nadrukkelijk door Jan aangestipt; w.o. Jeugd/bekostiging, grijze druk, 
normering huishoudelijke hulp, eenzaamheid, preventie, efficiency, doorzetten van VodL scenario en 
managing informatie systeem (MIS) in 2022-2023. 

✓ Verschillende vragen ter verduidelijking/aandachtspunt worden daarnaast door Jan beantwoord; 
w.o. het ontwikkelen van een goede sociale kaart en het grote belang van evaluatie en monitoring.    

3. CMO: data en LTA 2022  ✓ Vergaderdata zijn gewijzigd ten opzichte van eerder genoemde data.  

✓ Op een aantal data wordt in besloten kring vergaderd. Welke vergaderingen openbaar en welke 
besloten zijn, wordt besloten in de vergadering van 15 februari a.s.  
Dan worden ook de definitieve vergaderdata vastgelegd.  

4. Klein Twello  ✓ Peter Krük licht de concept-eindevaluatie Klein Twello toe.  
✓ De CMO merkt op dat de tussenevaluatie gedetailleerder was dan de eindevaluatie.  
✓ De locatie van het Kulturhus wordt besproken (is deze wel centraal genoeg?) en de functies die 

mogelijk ondergebracht worden in de het Kulturhus (kunnen er meer maatschappelijke functies in 
worden ondergebracht?) komen ook aan de orde.  

5. Mededelingen  1. Rapportage woonzorgbehoeften - medio maart eindrapport op agenda CMO 
Peter licht toe dat de intentie is dat het rapport, dat nu wordt opgesteld, in de loop van februari 
wordt opgeleverd. Het rapport wordt dan ook aan de CMO gezonden.  

2. Overleg CMO – Sociaal Domein (Els Mölder) 16 dec. 2021; plan van aanpak eenzaamheid 
Harrie heeft een samenvatting gemaakt/gedeeld van hetgeen Els Mölder gepresenteerd heeft.  

3. Beleidsregels inburgering 
CMO heeft hierover een stuk ontvangen van Jeannet van Zanten.  
CMO geeft hierover geen specifiek advies af; heeft wel een aantal vragen gesteld. Deze worden 
binnenkort door Jeannet beantwoord geeft Peter aan.  

4. Advies Cliëntervaringsonderzoek - factsheet CEO Jeugd 2021 en factsheet CEO Wmo 2021De CMO 
heeft hierover twee adviezen gestuurd. De door de CMO gestelde vragen  worden door de CMO 
nader toegelicht en besproken.  

5. Beleidsregels Ouderenwerk  
Peter licht toe dat Voorster ouderenorganisaties al jaren subsidie kunnen aanvragen. In dit voorstel 
wordt de omschrijving van “ouderenorganisaties” geactualiseerd. De bredere definitie zorg ervoor 
dat meer organisaties de subsidie kunnen aanvragen.  

6. Contact adviesraad Brummen 
Fred heeft telefonisch contact gehad met MAR – de Maatschappelijke Adviesraad Brummen. 
Afgesproken is dat de CMO en de MAR een fysiek overleg zullen plannen zodra de 
coronamaatregelen dit toelaten.   

7. 6. Nieuwe leden  ✓ In de vergadering van 15 februari is “werving nieuwe CMO-leden” belangrijk agendapunt. In deze 
vergadering wordt minimaal een uur gereserveerd voor dit thema, zo wordt afgesproken.  
Fred spreekt de hoop uit volgende keer weer fysiek te kunnen vergaderen en in dat in deze 
vergadering een plan voor werving van CMO-leden kan worden vastgesteld.  

✓ Afgesproken wordt dat de CMO-leden hun ideeën hierover op papier zetten en aan Fred mailen.  

8. 7. Verslag CMO Het verslag van de CMO-vergadering van 16 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

9. 8. Rondvraag en sluiting ✓ Dianne vraagt, naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Kassa over schade 
aan hulpmiddelen veroorzaakt door de gebruiker, of op schade veroorzaakt door eigen toedoen/niet 
juist gebruik van hulpmiddelen vergoed wordt door de gemeente of dat de gebruiker dit zelf moet 
betalen. Peter zegt toe dit na te kijken en hierop terug te komen. 

✓ Fred dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  
 


