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Geacht college,  
 
 
De PvdA fractie heeft verontrustende signalen ontvangen vanuit de samenleving over de 
keukentafelgesprekken en de kennis van inwoners over de ondersteuning van MEE. Op zaterdag 18-
04-2015 heeft een afvaardiging van de PvdA een bezoek gebracht aan woningcomplex de Cirkel. 
 
Hier is gesproken met verscheidene bewoners die recent een keukentafel gesprek hebben gehad of 
die binnenkort een keukentafelgesprek krijgen. Hier kwamen twee zaken consequent naar voren:  
 
1. Het werd door de bewoners als zeer nadelig ervaren dat de consulenten niet op een vast 
afgesproken tijdstip, maar ergens in een tijdsperiode van vier uur langs kunnen komen. Voor eventuele 
familie of derden die bij het keukentafelgesprek aanwezig willen zijn betekend dit dat ze een dagdeel 
vrij moeten nemen.  
 
2. De mogelijkheid van ondersteuning door MEE, bij bijvoorbeeld het gesprek, was geheel onbekend 
bij de gesproken bewoners. 
 
Naar aanleiding van deze informatie hebben wij ook aanvullend gesproken met een aantal andere 
inwoners van de gemeente Hellendoorn in dezelfde situatie en hebben daarbij ook inzage gekregen in 
de brief die verstuurd is naar inwoners die een huisbezoek en keukentafelgesprek krijgen. Uit deze 
additionele gesprekken en brief werd nogmaals het beeld bevestigd. De brief noemt nadrukkelijk een 
tijdsperiode van vier uur waarin de consulenten langs kunnen komen en de mogelijkheid voor 
ondersteuning van MEE wordt in de brief niet genoemd.  
 
Wat wel door een aantal inwoners werd genoemd is dat in overleg wel een specifieker tijdstip kon 
worden afgesproken, maar deze mogelijkheid staat niet in de brief. 
 
We hebben vervolgens de gemeentelijke webpagina’s bezocht: 
http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/zorg/wmo/Meldformulier/ 
http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/zorg/wmo/meldprocedure/ 
 
En ook daar constateerden wij dat de mogelijkheid van ondersteuning door MEE nergens wordt 
genoemd. 
 
Al met al vindt de PvdA fractie deze gang van zaken wat zorgelijk. In de kadernota Wmo wordt 
cliëntondersteuning benoemd als een voorziening die de gemeente verplicht is om te regelen voor alle 
inwoners. Het kan naar de mening van de fractie dan niet zo zijn dat er op papier wel een voorziening 
is, dat de ondersteuning ook geboden kan worden, maar dat de gemeente haar inwoners niet 
informeert over de mogelijkheden. 
 

http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/zorg/wmo/Meldformulier/
http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/zorg/wmo/meldprocedure/


 

Naar aanleiding van deze constateringen wil de PvdA fractie graag van het college 
weten of het mogelijk is om: 
 

- De afspraak voor een keukentafelgesprek beter te specificeren op een bepaald tijdstip of in 
ieder geval  in de brief duidelijk te maken dat er de mogelijkheid is om in overleg een specifiek 
tijdstip af te spreken;  

- Inwoners van de gemeente Hellendoorn beter te informeren over de mogelijkheden van 
ondersteuning door MEE;  

- Binnen een week na ontvangst van deze brief in alle nieuw uitgaande correspondentie naar 
inwoners over de Wmo en keukentafelgesprekken een standaard zinsnede toe te voegen dat 
men ondersteuning kan krijgen van MEE. 

 
Gezien de keukentafelgesprekken al op grote schaal plaatsvinden, zouden we graag met spoed een 
reactie ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens PvdA Hellendoorn 
 
 
 
Anja ter Harmsel 


