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Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Hans Deten, Aneta Haja, Harrie Mulder (secretaris), Ton
Ruiter, Fred van der Vegte (voorzitter), Lidie Voorend, Peter Krük en Anne ten Vergert.
Afwezig: Willemijn Mulder, Niels van Olffen en Marloes Tichelaar,
 de nota schuldhulpverlening is nog niet compleet en wordt aangevuld met
bevindingen van de Rekenkamercommissie, nieuwe regelgeving over beslaglegging,
preventie en schuldenopbouw. Het college stelt een nieuwe deadline vast voor
bespreking in de Raad
 De LTA van de CMO zal worden aangepast bij de agenda van maart.

 Overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis In 2017 stelden de
regiogemeenten gezamenlijk de nota Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
2019.02.13 bijlage 1 Evaluatie lokaal jaarwerkplan
op. In de evaluatie wordt belicht hoe zich dit vertaald heeft in de maatschappelijke
aanpak. De zorginfrastructuur in de wijk; de overgang van beschermd naar zelfstandig
2019.02.13 bijlage 2 Lokaal jaarwerkplan 2019wonen (in onze gemeente betreft het 40 personen) vraagt nogal wat en kost veel tijd.
2020
Beschermd wonen is de duurste vorm van verzorging. Doel is ook zorgdragen voor
doorstroming om zorginstituten die 24 uurs zorg verlenen zoals RIWIS, te behouden.
 De evaluatie toont aan dat er ruimte blijft voor maatwerk als dat nodig is, dat er
(integratie-) processen zijn waarbij veel partijen zijn betrokken, bijvoorbeeld:
- Bij integratie (evaluatiepunt 2): GGZ moet deel uitmaken van wijk(toegangs-)
teams; mogelijkheden voor dagbesteding; etc. moeten geïntegreerd worden
- Preventieactiviteiten vinden plaats in het Kulturhus, maar men wil soms
anoniemer deelnemen bijv. bij de Vriendendienst in Deventer
- Fact-teams: behandelteams vanuit de zorgverzekeringsteams o.a. samenwerking
met ambulante zorg van GGZ waarvan ook onze klanten gebruik maken
 Samenwerking met andere gemeenten en partijen maken het stellen van doelen
complexer, omdat niet alle gemeenten op bepaalde terrein hetzelfde beleid voeren.
 Stellen van prioriteiten in het Jaarwerkplan 2019-2020 om doelen concreet te
maken. Partijen en gemeenten zitten op bepaalde terreinen nog niet op één lijn. Dat
bemoeilijkt ook het stellen van doelen. In de transformatieagenda aan de Raad komt
dit als onderdeel terug. Om doelen te behalen zijn bij Voorst Onder de Loep acties
uitgezet, is bij ENO zorgverzekeringen subsidie aangevraagd voor landelijke
preventietraining en kunnen we meeliften met de gemeente Deventer die trainingen
organiseert voor personen in wijkteams. De inzet is zich te richten op gezond gedrag
en niet op de ziektes en zorg.
 Woningbouwcorporatie IJsseldal Wonen start met proeven voor zgn.
“opstapwoningen”, maar de begeleiding van de bewoners moet dan wel geregeld
zijn. Na een voorlopig huurcontract krijgt men bij goed verloop een definitief
contract.
 In oktober 2018 is gestart met “Menthal Health first aid” in het kader van “Sluitende
aanpak voor personen met verward gedrag”. De training is toegankelijk en
gepubliceerd voor burgers en professionals.

3. Beschermd thuis

 aandachtspunten vanuit de CMO
a) Het jaarwerkplan is te veel een opsomming van intenties.
Het blijft te vaag, doordat de gemeente procesmatig nog bezig is om tot een goed
overzicht c.q. inzicht te komen, waarbij afbakening en prioriteitstelling van
activiteiten beter zichtbaar moet worden.
b) De CMO kan meegaan in de gestelde intenties maar is zo onvoldoende in staat tot
adequaat monitoren.
c) Aandacht voor anti-stigma houden en publiceren over wat te doen met mensen in
de wijk met psychische problemen.
Peter kan grotendeels meegaan in bovenstaande aandachtspunten.
Hij stelt dat door voortschrijdend inzicht in de loop van 2019 wellicht meer
duidelijkheid zal ontstaan betreffende deze materie, daar samenwerking met externe
partijen en gemeenten veel extra tijd, werk en overleg vergt om tot een goed beeld
c.q. adequate aanpak te komen, waarbij de opgedane ervaring/kennis in operationeel
opzicht van het Maatschappelijk Netwerk Voorst cruciaal is voor verdere
beleidsontwikkeling.
4. Voorst onder de Loep
1e voortgangsrapportage en bijeenkomst 31
jan. j.l.

 Na de fase van #Hoe dan volgt nu de fase #Zo dus
De bijeenkomst van 31 januari was goed en gaf een bijzondere ervaring. 11 partijen
hielden een actie in de vorm van een pitch. De sfeer was goed en het houden van de
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beste pitch om de meeste subsidie te verkrijgen bracht veel energie teweeg.
Uiteindelijk werd de beschikbare subsidie verhoudingsgewijs verdeeld.
 samenvatting en conclusies
a) Voorst Onder de Loep is erop gericht om kracht uit mensen te halen en deze te
ondersteunen waar nodig. VodL heeft een sociale functie en werkt met vrijwilligers
b) Bedenkingen zijn: is de mens wel zo maakbaar als in het rapport wordt
voorgesteld, wordt er niet teveel verwacht van vrijwilligers en mag het
vrijwilligerswerk nog wel wat kosten?
 De LTA wordt voortaan opgenomen onderaan de agenda van de CMO bijeenkomsten.
Het doel van de planning is de CMO inzicht te geven in de periode waarin de CMO
advies kan uitbrengen. Wijzigingen voorbehouden.

6. Mededelingen en ingekomen post


voortgang onafhankelijke
cliëntondersteuning

 info a.s. bijeenkomst Koplopers; De basiskennis informatie over onafhankelijke
cliëntenondersteuning is inmiddels verspreid. Verdere acties volgen
 zie ook 2019.02.13 bijlage 5 Plan van aanpak vergroten bekendheid
cliëntondersteuning Alphen ad Rijn



Wijkteams
Centraal Planbureau
2019.02.13 bijlage 6 wijkteams (resumé)

 De bijlage geeft een evaluatie van de periode vanaf 2015. Hieruit is te lezen dat de rol
van wijkteams groot is en de regie steeds meer in de wijkteams gelegd wordt. Dit
kan als gevolg hebben dat zorginstellingen die betrokken zijn in de wijkteams, zelf de
indicatiesteller worden én tegelijkertijd zorgverlener zijn.
 samenvatting en conclusies
a) de rol van indicatie voor zorg stellen in de wijkteams moet een gemeentelijke taak
blijven (in de gemeente Voorst is dat ook zo geregeld)
b) het is goed onderzoek te doen naar de kosten, resultaat en kwaliteit van zorg via
wijkteams (met cijfers) en of het is gelukt is om de zorg meer vanuit de bewoners
zelf te organiseren



Agenda 20 maart 2019; Irene

 Jaarverslag 2018, Plus OV en reglement CMO
 Welke aandachtspunten wil de CMO in april m.b.t. passend onderwijs de revue
laten passeren door de gemeente Voorst, MNV, intern begeleiders en eventueel het
SamenWerkingsVerband.

7. Studiemiddag CMO
14 mei 2019 (14.00 -20.00 uur)

Mogelijkheden…. en /of
1. Hannie van Leeuwenlezing nov 2018 m.b.t positie van de CMO
2. Omgevingswet toegespitst op raakvlakken met sociaal domein (zie nagezonden info
ter bestudering)
Actiepunt: bij de afdeling ruimtelijk ontwikkeling nagaan stand van zaken m.b.t.
Omgevingswet en evt. desbetreffende ambtenaren uitnodigen
3. ????

8. Verslag CMO

 2018.01.16 verslag CMO goedgekeurd

9. Rondvraag en sluiting.

 Publicatie Voorster Nieuws van 9-1-2019 m.b.t. Ouderenzorg: hierop kwam als
commentaar waarom niet beschreven is dat er ook veel goeds gebeurt in de
Ouderenzorg en dat Mens en Welzijn ook betrokken was bij het overleg over
ouderenzorg. Als toevoeging op het artikel werd genoemd dat vervoer naar de
dagbesteding ook door vrijwilligers kan worden uitgevoerd.

 Conclusie: bij een volgende publicatie rekening houden met hoe een publicatie
ontvangen wordt.

