
 
 

Verslag 
15 februari 19.30 – 21.30 
uur   locatie: Irene 

Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 
 

DISCUSSIEPUNTEN 

1. Opening, vaststelling 
agenda en welkom 

Aanwezig: Dianne Bloo, Hans Deten, Harrie Mulder (secretaris), Ton Ruiter, Talytha Schothuis 
(notulen), en Fred van der Vegte (voorzitter). 

Afwezig: Annemiek Bakkenist, Aneta Haja, Peter Krük. 

Fred deelt mee dat Aneta aangegeven heeft te stoppen met haar werkzaamheden voor de CMO. 
Wanneer zij precies stopt is nog niet bekend.  

Doordat Peter Krük ziek is, kan vanavond geen nadere toelichting worden gegeven op agendapunten 
2 en 3. Deze worden daarom doorgeschoven naar de volgende CMO-vergadering. 

2. Wmo-verordening / 
beleidsregels 

Wordt door afwezigheid van Peter doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

3. Eenzaamheid Wordt door afwezigheid van Peter doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

4. Sociaal Domein  Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 en de relatie met en toegevoegde waarde 
voor de CMO wordt besproken. Opgemerkt wordt dat een nulmeting mist in dit 
uitvoeringsplan. Ook wordt besproken of het uitvoeringsplan concreet genoeg is. De 
genoemde indicatoren bieden goede handvatten, al is op dit vlak ook concretisering raadzaam.  

 Vervolgens wordt discussie gevoerd over de rol, taken en toekomstige insteek van de CMO. 
Kunnen bijvoorbeeld de dorpscontactpersonen een rol spelen? Daarbij wordt besproken of de 
CMO meer de dorpsbelangenverenigingen kan opzoeken of dat de dorpscontactpersonen 
bijvoorbeeld uitgenodigd kunnen worden door de CMO voor het leveren van input.  De CMO 
stelt zichzelf de vraag of de CMO meer actiegericht te werk kan gaan en meer regie kan/moet 
nemen. 

 Naast het je als CMO verhouden tot maatschappelijke organisaties, zijn en blijven ook monitor- 
en evaluatiegegevens van belang.  

 Het idee van Hans om bijvoorbeeld een top drie van organisaties op te stellen waar de CMO 
mee in contact wil treden, wordt omarmd. Besloten wordt dit te agenderen voor de volgende 
vergadering.  

Pauze  

5. Mededelingen   Evaluatieopdracht SHV (schuldhulpverlening) wordt verschoven naar 2023. 

 Inloggen Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Harrie heeft de inloggegevens gedeeld.  

 Jaarplan beschermd wonen wordt opgeschoven naar een later tijdstip in de LTA. 

6. Nieuwe leden  Nu de huidige collegeperiode in maart a.s. afloopt, loopt formeel ook de zittingstermijn van de 
huidige CMO af. De CMO stelt zichzelf de vraag of een koerswijziging van de CMO nodig is. 
De concept-vacaturetekst voor het werven van nieuwe leden is gereed. Afgesproken wordt dat 
Talytha Fred  in verbinding stelt met de medewerkers van Zodus. Zij hebben ervaring in het 
schrijven van teksten en het uitvoeren van PR-werkzaamheden en kunnen de CMO hierbij 
mogelijk terzijde staan.  
 

 Een interview met de CMO in het Voorster Nieuws kan ook helpend zijn bij het werven van 
nieuwe leden. Fred heeft hierover contact met het Voorster Nieuws.  
 

 Fred, Harrie, Hans en Ton zijn al meer dan 8 jaar CMO-lid. Mogelijk kan ook ondersteunend 
lidmaatschap een optie zijn om mensen toch betrokken te houden of te laten zijn.  

7. Verslag CMO 18.1.2022  De door Dianne gestelde vraag over het eigen risico in relatie tot gemeentelijke hulpmiddelen 
staat nog open. Peter wordt gevraagd hier nog antwoord op te geven.  

 Harrie  verzoekt om een uitgebreider verslag. Hij mist een aantal door hem/de CMO 
genoemde thema’s en zorgen. Aanvullingen op het verslag van 18 januari jl. zal Harrie zelf in 
het concept-verslag voegen.  

8. Rondvraag en sluiting  Harrie uit zijn zorg over een situatie waarbij een minder valide oudere soms lang, staand, moet 
wachten op de taxi. Ton heeft in deze situatie een mogelijke oplossing. Vraag blijft of dit een 
incidentele of een meer structurele situatie betreft. Het laatste zou zeer ongewenst zijn als het 
PlusOV-vervoer betreft. Harrie neemt contact op met Anne ten Vergert om te vragen wat het 
PlusOV-beleid hierin is.  

 Harrie vraagt naar een geüpdatete lijst met gegevens van ambtenaren in het gemeentelijk 
sociaal domein. Talytha zorgt ervoor dat deze vraag bij Peter terecht komt en beantwoord 
wordt. 

 Fred dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  

 
 


