Concept verslag vergadering CMO 17 juli 2018

Aanwezig
Afwezig:

: De heren, Fred van der Vegte , Hans Deten , Harrie Mulder, Ton Ruiter,
: mevrouw Van Tilborg

Gemeente Voorst: de heer Krük en mevrouw Bos
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Van der Vegte opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor vandaag zijn er 4
afmeldingen, dus hebben we een klein gezelschap.
Ook wordt er gemeld dat er 4 nieuwe CMO leden zijn. De brief m.b.t. de aanstelling zal verzonden
worden naar het secretariaat.
2. Mededelingen
A. Voorst onder de loep.
De heer Van der Vegte is gevraagd of de CMO mee wil denken over het vervolg van onder de loep.
Dit is voor nu nog te onduidelijk, de heer Van der Vegte zal hier meer informatie over opvragen. Ook
wordt er afgesproken dat het doelenboek verzonden zal worden naar de heer Deten, mevrouw
Bakkenist en mevrouw Voorend.
B. Evaluatie verkeersbeleid
De CMO is uitgenodigd voor de sessies rondom dit punt. Er wordt afgesproken dat de CMO hierbij
aanwezig zal zijn. Voor nu is er afgesproken dat de heren Van der Vegte en Ruiter en mevrouw
Voorend hierbij aanwezig zullen zijn.
C. Agenda september; Annemiek Hurenkamp passend onderwijs
De heer Mulder heeft gesproken met mevrouw Hurenkamp. Zij is op dit moment werkzaam als intern
begeleider bij de Martinus school in Twello. In het nieuwe school jaar zal zij 1 jaar aansluiten op de
Martinus school in Bussloo. In de vergadering van september zal mevrouw Hurenkamp aansluiten en
vertellen over haar werk en passend onderwijs. Vanuit de gemeente zullen ook mevrouw Holland en
mevrouw Schothuis aansluiten. Het is belangrijk om het beleid en de praktijkvoorbeelden naast
elkaar te leggen.
D. Vragenlijst Landelijke Clientenraad over gemeentelijke aanpak schulden
De heer Van der Vegte geeft aan dat dit kort besproken is en dat mevrouw Lubberink en mevrouw
Janssen van de gemeente dit verder invullen. Omdat de vragenlijst bij invullen meteen verstuurd zal
worden krijgt de CMO een print screen hiervan.

F. Website; mate en toegankelijkheid
De heren Mulder en Krük hebben dit besproken. Op dit moment is de website niet goed toegankelijk.
Het is de bedoeling dat de website makkelijk in gebruik is en dat er genoeg terug te vinden is. De
heer Krük geeft aan dat er begrip is voor de wensen van de CMO maar dat we ook niet teveel op de
website moeten plaatsen. De website dient niet als archief. Het voorstel vanuit de gemeente is dan
ook dat het lopende jaar en de twee voorgaande jaren op de website te vinden zijn. Er wordt
afgesproken dat dit eerst geprobeerd wordt en gekeken wordt of dit bevalt.
3.Verzamelverordening Participatiewet IOAW-IOAZ
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E. Advieswijzers Ongevraagd adviseren
Dit stuk is doorgestuurd door de heer Mulder en is ter info voor iedereen.

De bijbehorende stukken zijn toegezonden door de heer Krük. Er wordt aangegeven dat er meer
ingezoomd moet worden op oud en nieuw, wat zijn de veranderingen? De vragen rondom deze
stukken kunnen gestuurd worden naar mevrouw Lubberink.
4. Reactie gemeente op laatste twee adviezen CMO
De heer Van der Vegte geeft aan dat er vanuit de CMO twee adviezen zijn gegeven. Een rondom
Verward gedrag en een rondom PlusOV. De reactie op het eerste advies is al naar de CMO gezonden,
op het tweede advies is nog geen reactie gereed.
Bij het advies rondom personen met verward gedrag komt er een vraag over de crisiskaart en of dat
wel kan met de nieuwe AVG. De heer Krük zal dit bespreken met de heer Lievestro.
De heer Krük geeft aan dat er een evaluatie zal plaatsvinden rondom PlusOV. Aan de hand hiervan
wordt er gekeken of de gemeente/regio door wil gaan met PlusOv. Dit besluit zal voor 1 november
2018 genomen worden.
Advies/uitkomst evaluatie Plus OV in september/oktober weer op de agenda. Wel belangrijk is dat de
uitkomst van de evaluatie op tijd bij de CMO is zodat er nog een advies kan komen voor de RTG.
5. Cijfers mogelijkheden voedselbank
Er zijn op dit moment nog geen concrete cijfers bekend. Er wordt afgesproken dat dit later terug
komt op de agenda.
6. Vergadering; info Peter Krük
A. planning najaar
Na de zomer zal er op de woensdagen vergaderd worden. De data hiervoor zijn; 19-9, 17-10, 21-11
en 19-12.
B. Notuleren
Mevrouw Bos zal na de zomer de notulen niet meer verzorgen, i.v.m. andere afspraken op de
woensdagen. Er wordt gevraagd of de notulen anders zouden kunnen en wat de wensen zijn.
Er wordt aangegeven dat de notulen niet omgezet kunnen worden naar een actielijst. Wel zou het
korter kunnen, belangrijk is wel dat de belangrijke discussies en punten opgenomen worden. Het is
belangrijk dat relevante informatie niet gemist wordt. De heer Van der Vegte geeft aan dat ook de
agenda anders zou kunnen en dat wellicht hierdoor de notulen ook duidelijker kunnen. De heer Van
der Vegte zal hiervoor een opzet maken.
7. Taakverdeling CMO
Alle leden van de CMO gaan akkoord met de taakverdeling. Er wordt afgesproken dat er meer sturing
vanuit de leden zal komen en minder vanuit de voorzitter en secretaris. Dit betekent dat er een soort
domeinbeheerder zal moeten komen.
Er wordt aangegeven dat het een terechte gedachte is maar dat dit wel een echte afspraak moet
worden.

8. Verslag vorige vergadering
Verslag is op een paar wijzigingen na akkoord.
9. Rondvraag en sluiting
Leden van de CMO vragen zich af waarom het loket (MNV) open is tot 12.30 uur. Dit is fysiek en
telefonisch zo, dit is niet gewenst.
Pagina 2 van 3 –
17 juli 2018

17 juli 2018

Er wordt afgesproken dat deze werkwijze eerst geprobeerd en geëvalueerd zal worden.

Bijvoorbeeld als je schulden hebt is de drempel erg hoog als je je moet melden, heb je dan eindelijk
de moed gevonden en hoort dat ze gesloten zijn dan is de drempel de volgende keer nog hoger.
De heer Krük geeft aan dat de Gemeente Voorst over gaat op mobiele telefonie. Dat betekent dat
iedereen ook persoonlijk bereikbaar is, dus ook na 12.30 uur. Hiermee is het natuurlijk niet opgelost
dat je na 12.30 uur niet meer binnen kan lopen. En vaak bij het eerste contact heb je nog geen
mobiele nummers. Er wordt aangegeven dat een calamiteiten telefoon voor het Sociaal Domein een
oplossing zou kunnen zijn. Deze zou dan beantwoord kunnen worden door 1 persoon. De heer Krük
geeft aan dat dit in de praktijk vaak niet werkt, 1 persoon kan niet alle kennis hebben en zo wordt
niet alles duidelijk in 1 gesprek.
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Er wordt afgesproken dat bovenstaande terug op de agenda zal komen.
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