Cliëntenraad Maatschappelijke
Ondersteuning
20 maart 19.30 – 21.50 uur
Gebouw IRENE

VERSLAG
1. Opening, vaststelling agenda en
welkom.

2. PlusOV
2019.03.20 bijlage 1 brief PlusOV aan
gemeenteraadsleden info
aanbesteding_20190220

3. Omgevingswet / visie

4. Reglement CMO
2019.03.20 bijlage 2 Reglement CMO

Notulist Aneta Haja






discussie
samenvatting en conclusies
conclusies m.b.t. rol CMO
actiepunten

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Hans Deten, Aneta Haja, Harrie Mulder (secretaris),
Ton Ruiter, Marloes Tichelaar, Fred van der Vegte (voorzitter), Lidie Voorend, Willemijn
Mulder, Peter Krük en Anne ten Vergert.
Afwezig: Niels van Olffen


brief van PlusOV over de nieuwe aanbestedingsprocedure.



toelichting Peter Krük m.n. correlatie met uitgangspunten en randvoorwaarden
gemeente Voorst;



Er is gesproken over o.a. de aangenomen moties door de gemeenteraad. De
inhoud van de moties is onbekend;



Lidie vraagt hoe de chauffeurs contact gaan opnemen met de cliënten? Volgens
Peter was dat in het verleden wel gebruikelijk, maar is vorig jaar niet gebeurd.
Fred geeft aan dat de vaste chauffeurs kennis maken met de cliënten, zodat deze
zich vertrouwd kunnen voelen;



Harrie vraagt waarom men afgestapt is van Social Return on Investment (SROI) en
hoe het college en de gemeenteraad hierop gereageerd hebben? Peter zal dit
navragen en komt hierop terug;



Fred vraagt of het criterium om de tijden te verkorten naar 60 minuten in de
aanbesteding is ingebracht? Peter komt hier op terug.



Stand van zaken gemeente Voorst
Info Peter n.a.v. communicatie senior RO. Binnen de gemeente Voorst is de
Ruimtelijke Toekomstvisie vastgesteld. Voorst heeft meegedaan aan het landelijke
pilot. De komende tijd moet de visie verder uitgewerkt worden.



CMO heeft haar verbazing uitgesproken over het feit dat zij niet eerder op de
hoogte is gebracht van deze ontwikkelingen en dat zij niet eerder bij de
vaststelling van de Omgevingsvisie is betrokken.



Toelichting op de Omgevingswet door Aneta. Deze wet voegt 26 wetten op het
gebied van de fysieke leefomgeving samen. De rol van burgerparticipatie wordt
vergroot bij de besluitvorming door o.a. de gemeenten.



Vanuit CMO wordt geconcludeerd dat het op dit moment nog te vroeg is om actie
te ondernemen. De ontwikkelingen worden gevolgd.



toelichting Peter Krük en Anne ten Vergert



Fred en Aneta reageren inhoudelijk op het concept. De voorgestelde tekstuele en
inhoudelijk aanpassingen worden door Fred aangeleverd. Hierbij gaat het o.a.
over:





Artikel 5 lid 1a: lange termijn agenda ipv werkplan;



Artikel 6 lid 1: tekst over de samenstelling van de leden van de CMO moet
niet beperkend zijn, gaat om affiniteit;



Artikel 6 lid 2: niet beperken tot alleen inwoners/ingezetenen van de
gemeente Voorst. Ook werkzaam voor de rechtspersonen gevestigd in de
gemeente Voorst;



Artikel 10 lid 4: mag CMO ook vragen stellen, zoals de wettelijk geregelde
raadsvragen?



Artikel 15 lid 1: worden alle vergaderingen van CMO aangekondigd in
Voorster Nieuws? Peter geeft aan dat alleen de formele vergaderingen
openbaar zijn en aangekondigd worden. Afgesproken wordt om de agenda
eerder aan te leveren zodat deze ook in Voorster Nieuws opgenomen kan
worden;



Artikel 16 lid 7: binnen welke termijn reactie van de gemeente? 4 weken?



Peter geeft aan dat het bij collegestukken wel binnen een maand mogelijk is,
maar bij de gemeenteraad een langer termijn nodig zal zijn.

advies vóór 10 april
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Pauze 20.30 -20.45 u
5. Mededelingen en ingekomen post




Digitale (post)

Reizigersplatform PlusOV; info Fred en
Ton n.a.v. bijeenkomst



Ter informatie verstrekt
o

Integrale raamovereenkomst zorgregio midden IJssel- Oost Veluwe
2019; nieuwsbrief incl. verloop inkoopproces; worden alsnog
meegezonden april 2017

o

2019.03.20 bijlage 3 Partners in participatie

o

2019.03.20 bijlage 4 Het samenwerkingsverband IJssel- Berkel

o

2019.03.20 bijlage 5 VIJF SPEERPUNTEN passend onderwijs



Fred en Ton zijn naar de bijeenkomst geweest. Zij zijn tot de conclusie gekomen
dat een reizigersplatform in deze vorm geen toegevoegde waarde heeft. De
gemeenten nemen besluiten en niet de directeur van het platform.



Harrie en Fred willen eventueel een gesprek met de directeur, de heer G.
Eggermont. Dit gesprek heeft nog geen plaats gehad.



Afgesproken is dat Fred de wethouder kort over de bevindingen van de CMO zal
informeren, zodat hij op de hoogte is van dit initiatief en de mening van CMO
erover.



Interview Robin Hafkamp; info Harrie





voortgang onafhankelijke
cliëntondersteuning Koplopers;
bijeenkomst Annemiek Jansen en Elly
Brinkman met Lidie, Harrie en Fred





wijziging LTA incl. wijziging data
CMO bijeenkomst



Robin Hafkamp studeert bestuurskunde (tevens raadslid gemeente Voorst). Voor
zijn studie heeft hij Fred en Harrie geïnterviewd. Het was een aangenaam gesprek.
Na aanmelding project Koplopers zijn de ambities uitgewerkt in allerlei plannen
die de subsidieaanvraag moeten gaan onderbouwen (vóór 1 april 2019)
Een goed onderbouwde 0-meting vormt het vertrekpunt
Het gesprek was een beleidsmatig uitwisselen van “het gedachtegoed” vanuit
bepaalde invalshoeken; benieuwd hoe de contouren in de uiteindelijke
subsidieaanvraag worden verwerkt vanuit de genoemde uitgangspunten
a) Vanuit de inwoners: vrijwilligers gewenst?; kwaliteit borgen?
a) Vanuit medewerkers; cultuuromslag; geen bedreiging maar meerwaarde
in een efficiënte preventieve zorg
b) Bekendheid bij potentiële “klanten” vergroten door “nabijheid”
c) Pilot uitzetten door proactief te reageren op life events
Het rapport “het eerste jaar koplopers-inzichten en aanbevelingen voor
cliëntondersteuning” van Koepel Sociaal Domein wordt meegezonden in april.
19 juni naar 12 juni i.v.m. beleidsplan schuldhulpverlening



17 juli naar 3 juli i.v.m. thema passend onderwijs



afscheid leden



Agenda 17 april 2019; gemeentehuis

 Marloes Tichelaar en Niels van Olffen
 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
 Doorstart Delta



6. Studiemiddag CMO 28 mei

7. Verslag CMO
8. Rondvraag en sluiting.



Partners in participatie wordt het thema van de middag; Annemiek zoekt contact
met Movisie voor een spreker/begeleider.



Afscheid van Niels en Marloes



Wethouder uitnodigen voor het eten, eventueel anderen?



verslag CMO 2019.02.13 goedgekeurd



Koepel Sociaal Domein heeft een interessant document “toetsingskader” voor
(nieuwe) leden opgesteld. Harrie stuurt z.s.m. na.

