Verslag vergadering CMO 20 maart 2018
Aanwezig
Afwezig:

: De heren, Fred van der Vegte , Ton Janssen, Hans Deten , Pieter Maters, Harrie
Mulder en Niels van Olffen en de dames Marloes Tichelaar, Willemijn Mulder
: mevrouw Van Tilborg en de heer Ruiter

Gemeente Voorst: de heer Krük, mevrouw Bos, de heer Oosterveld
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Van der Vegte opent de vergadering. Vandaag sluit ook mevrouw Bakkenist aan om mee te
kijken bij de CMO.
De heer Van der Vegte stelt voor om te starten met de presentatie van de heer Oosterveld.
2. Mededelingen
2.1 PlusOV stand van zaken
De heer Krük geeft aan dat er nog geen nieuwe update is. Dit zal waarschijnlijk de volgende
vergadering besproken worden.
2.2 Studiedag 6 maart
De heer Janssen doet via de mail een voorstel voor een nieuwe datum.
2.3 Dorpscontactpersonen
Er wordt aangegeven dat het een goed gesprek was. Er is veel beweging in de dorpskernen.
2.4 Advies parkeren
Er is een advies gegeven en er is een reactie op geweest. De CMO vindt het belangrijk dat het
centrum goed bereikbaar is voor mensen met een rolstoel, scootmobiel enz. Ook wordt er
aangegeven dat er overal geparkeerd mag worden als je een invalide parkeerkaart hebt.
2.5 Jaarverslag Younger at Heart
Er is een RTG geweest.
Er wordt ook aangegeven dat ze onder de indruk zijn van hun werk. Het is goed en intensief werk.
Wel vraagt men zich af waarom er wachttijden zijn, wat zit er tussen heun en de andere instanties
in? Ook zijn er veel jongeren die geen indicatie willen en liever bij Younger at Heart blijven.
Het jaarverslag verder is helder.
3. Participatie
De heer Oosterveld heeft een presentatie m.b.t. participatie voorbereid. In deze presentatie staat
alle informatie, zie daarom ook de bijlage bij deze notulen.

4. Jaarwerkplan Beschermd thuis Voorst
Dit is een uitwerking van de Transformatie-agenda maatschappelijke opvang en beschermd
wonen, evenals het Regionaal jaarwerkplan ‘Beschermd Thuis” 2018. Het gaat om twee nota’s
die ter informatie zijn toegestuurd.
Het omvat vijf thema’s:
Zorginfrastructuur in de wijk
- Welkom in de woonomgeving
Pagina 1 van 2 –
20 maart 2018

20 maart 2018

Een aantal belangrijke punten:
- Toestroom is meer door het afsluiten van de Wajong.
- Regulier werk is belangrijk, lukt dat niet dan doe je mee op je eigen niveau.
- Matching en plaatsing is essentieel. Nazorg maakt hier ook deel van uit.
- Insteken op succes.
- Gemeente Voorst heeft 5 nieuwe banen gerealiseerd.

-

Wonen
Werk dagbesteding
Financiële situatie van cliënten.

Wat erg belangrijk is is dat cliënten zelfstandig kunnen wonen. Dit zou kunnen door middel van een
opstapwoning. Dit gaat samen met begeleiding totdat het tijd is voor een regulier wooncontract. Er
wordt aangegeven dat de nazorg daarin ook erg belangrijk is.
De heer Deten geeft aan dat het niet alleen gaat om psychische stoornissen maar dat ook vaak
sprake is van verslaving. De nazorg is hierin erg belangrijk.
De heer Janssen geeft aan dat het een helder stuk is. Het is belangrijk dat we lokaal kijken naar de
mogelijk heden. Het jaarplan is hiervoor een mooie aanzet. Er wordt afgesproken dat de heren
Mulder en Deten en mevrouw Tichelaar dit verder oppakken en uitwerken.
5. Verslag vorige vergadering
Verslag is op een paar kleine wijzigingen na akkoord.
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6. Rondvraag en sluiting
15 mei staat er weer een overleg gepland. Deze datum wordt waarschijnlijk verschoven.
De heer Van der Vegte dankt iedereen en sluit de vergadering.
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