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Wmo-adviesraad Hollands Kroon  

Verslag  Wmo Adviesraad Hollands Kroon 20 september 2017 

Aanwezig: Siep Rienstra (vervangend voorzitter), Jan Verduin; Liesbeth Teeling Els Wessels; Wim de 
Graaf, Bert Hovius, Babs Lont, Sandra Bakker (vervangend notulist). 
Afwezig met bericht Ronald Kuiper, Nel Slob, Lies Bijwaard.  

Afwezig zonder afbericht: Kees Koppenol. 

 
1. Opening en welkom 

De vervangend voorzitter dhr. Rienstra opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen 

van welkom. Er is nog geen nieuwe voorzitter. Anita Hinke is namens de gemeente aanwezig. 

Indien mogelijk is Anita Hinke bij iedere vergadering aanwezig zodat vragen direct 

beantwoord kunnen worden.  

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

Er zijn geen mededelingen voorafgaand aan de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  

Opmerking bij de notulen. Wethouder M. van Gent wist niet dat er afscheid genomen  zou 

worden van de voorzitter dhr. Alkemade. Nadien is er een bloemetje verzorgd en een 

presentje in de vorm van VVV bonnen. De voorzitter en M. van Gent hebben een goed 

afsluitend gesprek gehad. 

 

3. Conceptverslag 14 juni 2017 

De notulen van 14 juni 2017 zijn vastgesteld.  

 

4. Mededelingen vanuit de agendacommissie 

Anita Hinke zal onze vergadering het eerste deel bijwonen. Zij zal ons informeren over een 

aantal zaken die spelen. Onder andere een toelichting op de bespreekpunten bij agenda punt 

5. Er is afgesproken dat bij elke WMO-raad vergadering Han Wonder of Anita Hinke het 

eerste deel bij zal wonen. Op deze manier hopen we de communicatie lijnen kort te houden. 

Mededelingen omtrent het voorzitterschap. Er is met enkele personen gesproken. Hieruit is 

nog geen voorzitter naar voren gekomen. Intern wordt de vraag gesteld om iemand van de 

WMO adviesraad het voorzitterschap op zich wil nemen of de andere mogelijkheid is het 

plaatsen van een advertentie om op zoek te gaan naar een voorzitter. Els benadert een 

mogelijke kandidaat. Voorwaarden is dat de voorzitter uit de gemeente Hollands Kroon 

komt. Bestuurscommissie: Nel, Els en Siep. Els wil tijdelijk het voorzitterschap op zich nemen.  

 

5. Bespreking volgende punten 

Reactie op de vragen van de WMO-raad m.b.t. klachtenprocedure. Zie hierbij ook onze brief 

U 2017-004. Poststuk 070 

Poststuk 69: brief van 13 september 2017. Hieronder is weergegeven wat is besproken.  

Wmo verordening 

De huidige verordening moet worden geactualiseerd. Er is een gesprek geweest met 

Stimulanz en met collega’s WMO adviesraad. De gemeente wil het model volgen zoals dit in 

Nederland in het algemeen wordt gebruikt. Het streven is een verbinding tussen WMO Jeugd 

en Participatie. Stap 1: De modelverordening wordt geactualiseerd. In oktober 2017 is de 

bedoeling om de stappen te concretiseren.  
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Hierbij is de consultatie van de WMO adviesraad gewenst. Voorbeeldvraag hierbij is gesteld: 

of de voorkeur uitgaat naar het letterlijk opnemen van de wettekst in de verordening of een 

verwijzing naar de wettekst. Stap 2: Onderzoeken van de mogelijkheden om de drie 

domeinen met elkaar te vervlechten. Opmerking vanuit WMO Adviesraad: De verordening 

Jeugd is niet correct uitgewerkt. De beleidsregels zoals deze nu zijn afgestemd op de 

verordening Jeugd komen niet overeen en er staan onjuiste gegevens in verwerkt. Stap 2 is 

nog een stap te ver. Het voorstel is om de volgende vergadering te besteden aan het 

bespreken van de WMO verordening. De Modelverordening zal worden verzonden aan de 

WMO Adviesraad.  

PGB vervoer  

Dit dient passend te zijn. passend is maatwerk. De vraag wordt gesteld wie bepaalt wat 

passend is. Dit dient duidelijk te zijn. De vraag om vervoer dient te worden verduidelijkt in 

het keukentafelgesprek.  

Beschut werk 

Op welke manier wordt er invulling aan gegeven aan het aantal plaatsen. Op welke manier is 

het budget besteed dat is ontvangen voor het realiseren van deze plaatsen. Op dit moment 

wordt in samenspraak met scholen gekeken op welke manier de jongeren kunnen worden 

opvangen. Wordt er ook gekeken naar de relatie tot de verhoging van het aantal jongeren 

met verslavingsproblematiek en het gebrek aan arbeidsplaatsen of dagbesteding? 

Doet en ontmoet  

Geen verdere vragen. Het zijn goede initiatieven waar gebruik van wordt gemaakt.  

Vragenlijsten onderzoek CEO Wmo & jeugd  

De verloting van VVV bonnen onder de jongeren die meedoen aan de enquête blijft 

gehandhaafd. 

Onafhankelijke Client ondersteuning  

Hoe kun je de informatie op verschillende manieren bij de cliënt brengen? Bij de brief 

aangeven welke ondersteuning je kunt krijgen. Dit punt ook in de vergadering meenemen in 

oktober 2017. 

KPI’s 

Wat heeft Incluzio met de adviezen gedaan gericht op de KPI’s? Dit ook aan de hand van de 

vragen tijdens de beeldvormende vergadering met politieke partijen?  

Dementiemonitor 

We wachten het plan van aanpak af.  

Beleidsregels hulp bij het huishouden 

De beleidsregels zijn aangepast. Geen verdere vragen.  

Klachtenprocedure 

De klachtenprocedure komt terug op de volgende vergadering. Dan kunnen we de stukken 

naast elkaar leggen om te bespreken.  

Mantelzorg compliment 

De gemeente heeft gesproken met mevrouw Oud (directeur van Mantelzorg) om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn. Dit is een informeel gesprek geweest. Zij organiseert ook 

verschillende activiteiten in Den Helder en Schagen. Er is besproken wat er mogelijk is naast 

het geven van VVV bonnen. Incluzio heeft ook verschillende activiteiten gericht op 

Mantelzorg. Anita houdt ons  op de hoogte. Het is een goed initiatief om door te gaan met de 

VVV bonnen, dit geeft de mogelijkheid aan mantelzorgers om zelf invulling te geven aan het 

mantelzorgcompliment.  
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Overige vragen aan Anita Hinke. 

Op welke manier wordt in Hollands Kroon de inzet gebruikt van MEE op Weg vanuit stichting 

MEE met betrekking tot leerlingenvervoer? Welke consequenties heeft dit voor leerlingen en 

ouders wanneer het certificaat is behaald: indien Hollands Kroon hier ook gebruik van maakt.  

 

6. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten.  

Sandra Bakker Per Saldo cursusbijeenkomst  

Wim de Graaf Mantelzorg bijeenkomst bijgewoond. 

 

7. Ingekomen post  

Uitnodiging Ketenpartners 5 oktober 2017. Els, Wim en Bert gaan hierheen.  

Zorgbelang Noord Holland stopt.  

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

9. Sluiting.   

Volgende vergadering woensdag 18 oktober 2017  19.30 uur Meerbaak,  Middenmeer,  
Prof. ter Veenweg 4 


