
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 18-10-2017 gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig: de heren: Siep Rienstra; Ronald Kuiper ; Jan Verduin; Wim de Graaf ; Bert Hovius ;  

De dames: Els Wessels (voorz. a,i) Liesbeth Teeling; Babs Lont ; Sandra Bakker; Nel Slob (notulist):  

Afwezig: dhr  Kees Koppenol, mw Lies Bijwaart 

Namens de gemeente : mw Anita Hinke en dhr Han Wonder 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom  

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

De Wmo verordening komt in de november of december vergadering aan de orde. De wethouder 

hadden we voor deze vergadering uit moeten nodigen. Wij hopen dat zij nu in november kan. 

 

3. Concept verslag 20 september jl 

Alleen  de huurcommissie krijgt subsidie van VROM. 

Wim de Graaf: mantelzorg bijeenkomst is het uitje van het Ned. Rode Kruis voor de mantelzorgers 

 

4. Gesprek met Anita Hinke 

 Anita stuurt de lopende zaken per mail 

 In 2016 zijn er leerlingen uit Hollands Kroon begeleid door MEE om zelfstandig naar school 

te gaan. Hiervoor kregen ze een certificaat. Dat loopt via het wijkteam. Het wijkteam zorgt 

voor passend leerlingenvervoer. 

 Klachtenprocedure (ingekomen stuk 004 maart 2017) 

 Het verslag van het keukentafel gesprek hoort niet per mail maar per post. Zodat het makkelijk 

na te lezen is.  Onafhankelijke cliënt ondersteuning is iedereen maar vooral voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking een must. Hierin kan AZA (altijd zorg aanwezig) van 

Reigersdael een optie zijn. 

 Wat wordt er gemist op de lijst van Incluzio. 

 PGB vervoer als er geen passende voorziening is is er dan ruimte ? Het gaat om maatwerk. 

 

5. Mededelingen vanuit de agenda commissie 

Er is nog geen voorzitter gevonden besloten wordt een advertentie te zetten en daarin ook een wmo 

raadslid te vragen die ervaring heeft omtrent werk en inkomen. 

Het voorstel voor het vergaderschema wordt aangepast. Besloten wordt iedere 2
e
 woensdag van de 

maand te vergaderen. 

Nog een voorstel de vergadering in december 2017 te beginnen met een maaltijd. Ieder akkoord.  

Jan gaat naar de cursus in 2 uur de basis van de participatiewet kennen. Vraag wat is het verschil met 

de wmo raad ? 

 

6. Bespreking volgende punten 
VN verdrag.  Eerst met Anita bespreken, kijken of er ook iemand van de gemeente gaat. 

Stichting Leergeld  Verslag voor kennisgeving aangenomen 

 

7. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

Meerdere mensen hebben de bijeenkomst van Incluzio bijgewoond. Verslag op de lijst van ingekomen 

stukken. 

Liesbeth vond het prijzenswaardig dat Incluzio zich liet zien bij o.a. het bloemencorso. 

 

8, Ingekomen post 

Voor kennisgeving aangenomen 

 

9.Rondvraag 



 Wim: in november wordt er door het Ned Rode Kruis en de Zonnebloem een stichting 

bijzondere vakanties opgericht. Beide organisaties hebben te weinig middelen om de vakanties 

voor mensen met een beperking te kunnen organiseren. 

 Sandra: rapportage cliënt ervaringsonderzoek (poststuk 080)graag als agenda punt op de 

volgende vergadering. 

 

 

10.Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

Volgende vergadering woensdag 15 november 2017 om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer 


