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1. Opening, vaststelling 
agenda en welkom 

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Betsie Klein Engeberink (agendapunt 2), Hans Deten, Peter Krük, 
Harrie Mulder (secretaris), Ton Ruiter, Talytha Schothuis (notulen), en Fred van der Vegte 
(voorzitter). 

Afwezig: Dianne Bloo, Aneta Haja 

Fred heet allen van harte welkom.  

2. Integrale toegang 
Betsie Klein Engberink, senior vakgroep Jeugd en coördinator CJG Voorst licht aan de hand van een 
korte presentatie de stand van zaken wat betreft het inrichten van een integrale toegang toe. 

 Beoogd wordt één toegang te creëren voor de voorzieningen die de gemeente vanuit het Sociaal 
Domein verstrekt, met name vanuit de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 

 Zij verduidelijkt daarbij ook wat er met “voorliggende voorzieningen” wordt bedoeld. Hierbij gaat 
het om de voor alle inwoners vrij toegankelijke voorzieningen waarbij geen indicatie nodig is. Dit 
gaat uit vóór de maatwerkvoorzieningen.  

 De geïndiceerde (gespecialiseerde) zorg omvat dit niet; dat is de route van aanbestedingen, 
contracten c.q. raamovereenkomsten. Daar speelt de regionale component vooral een rol bij. 

 De veranderingen spelen zich af op twee niveaus: organisatieniveau (gemeente regie, toegang, 
rol ketenpartners_ subsidiepartners, sturing) en casusniveau; doordat de regie bij de 
gemeentelijk consulenten komt te liggen, komen de maatschappelijke (kern)partners meer toe 
aan hun preventieve taken.    

 Harrie stelt: “Wanneer is het proces geslaagd, omdat de opgave behoorlijk ambitieus is”. Betsie 
antwoordt: “Het is een continu proces; de voorliggende voorzieningen moeten nu goed 
inzichtelijk worden gemaakt en worden verweven in werkprocessen. Daar is nu mee gestart. Ook 
de komst van een transformatiecoördinator per april a.s. zal helpend zijn bij de inrichting. 

 Door het nieuwe systeem wordt registratie en monitoring ook beter mogelijk dan nu.  

 Fred vraagt of bij de inrichting van de integrale toegang de regio betrokken is. Peter antwoord 
dat dit niet direct zo is, wel zijn gemeenten steeds met elkaar in gesprek om zodoende van elkaar 
te leren. Waar nodig en mogelijk vindt op thematiek en met bepaalde organisaties samenwerking 
plaats met andere gemeenten,  omdat dit gezien de schaalgrootte van Voorst beter is.   

3. Eenzaamheid 
Peter deelt mede dat het plan ook besproken is met MEE, Stimenz en Mens en Welzijn. Zij gaan 
akkoord met het plan. Er komt een kerngroep eenzaamheid en een meldpunt eenzaamheid. Het plan 
is sleutelfiguren uit de samenleving te helpen te signaleren door hen te trainen.  

 Annemiek zet vraagtekens bij de naam van het meldpunt. Dit is niet echt uitnodigend. Peter 
meldt dat dit mogelijk nog aangepast wordt.  

 Hans merkt op dat de rol die zowel het bedrijfs- en verenigingsleven kan spelen wellicht sterker 
in het stuk tot uiting kan worden gebracht. Er is een sterke maatschappelijke structuur die goed 
benut kan worden in dit kader.  

 Harrie benadrukt dat het belangrijk is activerend en faciliterend op te treden.  

 Algeheel vindt de CMO het een goed, gedegen plan.  

4. Mededelingen 1. Actuele adressenlijst (01-03-2022) CMO – gemeente. Peter zegt toe dit op te pakken. 

2. Het college heeft het uitvoeringsplan sociaal domein in februari vastgesteld.  

3. Klein Twello. Peter licht toe dat de exploitatie tot eind 2022 loopt. Het Kulturhus komt zomer 
2022 beschikbaar. Hier is nog ruimte voor meer huurders.  

4. Harrie vraagt of er zowel commerciële als maatschappelijke organisaties gehuisvest (kunnen) 
worden. Peter antwoordt dat de voorkeur heeft dat de huurders qua aanbod bij elkaar 
aansluiten/passen. Potentiele huurders kunnen zich melden bij De Koepel.  

5. Annemiek geeft aan dat zij hoopt dat de huiselijke sfeer zoals die in Klein Twello is ook in het 
Kulturhus terug komt.  

6. Notuleren; opmerking Talytha Schothuis. Afgesproken wordt dat Talytha een concept opstelt dat 
zij naar de CMO mailt. Harrie verwerkt mogelijke aanpassingen vanuit de CMO in het verslag dat 
hij meestuurt met de stukken voor de volgende vergadering. In die vergadering wordt het 
definitieve verslag vastgesteld.  

7. Terugblik  digitale bijeenkomst “Regionaal samenwerken”. Deze bijeenkomst heeft Annemiek en 
Fred het inzicht opgeleverd dat de naamgeving van de CMO wellicht niet meer passend is. Een 
mogelijke optie als “adviesraad Sociaal Domein” lijkt de lading beter te dekken. Verder heeft dit 
overleg niet tot nieuwe inzichten geleid.  

8. Wmo-verordening en beleidsregels. Peter licht toe dat het goed is kritisch naar de beleidsregels 
te blijven kijken. Peter zal de CMO betrekken in dit proces.  
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5. Ledenwerving   Fred en Harrie hebben overleg gevoerd met Suzanne en Niek van Zodus/Onder de loep. Zij 
komen binnenkort met een voorstel over hoe de CMO goed onder de aandacht te brengen, 
bijvoorbeeld door middel van interviews in het Voorster Nieuws.  

 Peter heeft met Wim Vrijhoef gesproken. Het nieuwe college is verantwoordelijk voor de 
(her)benoeming van CMO-leden. Formeel kunnen CMO-leden twee termijnen (8 jaar) zitting 
hebben in de CMO. Omdat het niet wenselijk is dat het merendeel van de CMO-leden binnenkort 
tegelijk stopt, lijkt een meer gefaseerde overgang op zijn plaats, waarbij de huidige CMO-leden 
bijvoorbeeld mogelijk de nieuwe CMO-leden (tijdelijk) begeleiden.  

 Fred licht toe dat vooral gesproken is over hoe mensen te interesseren voor lidmaatschap van de 
CMO. Wellicht kan een accentverschuiving naar minder (zware) beleidsstukken positief 
uitwerken. Een nieuwe insteek met een nieuwe naam kan ook helpend zijn.  

 Harrie geeft aan dat het van belang is dat de nieuwe CMO een goede afspiegeling van de 
Voorster samenleving is met bijvoorbeeld twee leden per domein.  

6. Verslag CMO  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

7. Rondvraag en sluiting  Harrie inventariseert de behoefte aan een studie/themadag. Besloten wordt de geplande 
vergadering in mei hiervoor te bestemmen. Het thema van deze besloten bijeenkomst wordt 
“vernieuwing CMO”. De vergadering op 19 april wordt een openbare vergadering.  

 Peter zegt de CMO toe dat er binnenkort een reactie vanuit het college komt op de adviezen die 
de CMO heeft gegeven op de cliëntervaringsonderzoeken. 

 Harrie geeft aan dat Anne nog reactie zou geven op de vraag over Plus OV vanuit de vorige 
vergadering. Hij belt Anne hier nogmaals over.  

 De vraag over het eigen risico bij (on)verantwoord gebruik van gemeentelijke hulpmiddelen 
vanuit de vorige vergadering (vraag Dianne) staat ook nog open ter beantwoording door Peter.  

 In de vergadering van 21 juni kan mogelijk met Vluchtelingenwerk het thema statushouders en 
vluchtelingen worden geagendeerd.   

 Fred dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 


