
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 15-11-2017 gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig: de heren: Siep Rienstra; Jan Verduin; Wim de Graaf ;  

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

Afwezig: de heren : Bert Hovius, Ronald Kuiper, Kees Koppenol, mw Lies Bijwaart 

Namens de gemeente : mw. Mary van Gent (wethouder) mw Anita Hinke en dhr Han Wonder, mw 

Anita Broers (team vitaliteit) 

 

1. Opening 

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

 

2.  Vaststellen agenda en mededelingen 

De voorzitter vraagt een minuut stilte i.v.m. het overlijden van het oud wmo-lid Fred Wiedijk. 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Concept verslag 18 oktober jl 

 Onder punt 4. Niet het wijkteam maar afdeling leerlingenvervoer zorgt voor passend vervoer. 

 Onafhankelijke cliënt ondersteuning is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking. AZA (altijd zorg aanwezig) bestaat niet meer  

 PGB vervoer als er geen passende voorziening is, is er dan financiële  ruimte ? Het gaat om 

maatwerk. 

 Onder rondvraag Wim de Graaf legt uit dat het Ned. Rode Kruis en de Zonnebloem de 

bijzondere vakanties afstoten. Op particulier initiatief komt er een stichting bijzondere 

vakanties, zodat er voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen, toch een vakantie 

mogelijkheid is. 

 

4. Gesprek met wethouder Mary van Gent 

Er wordt nagedacht om van de Wmo-raad een integrale adviesraad te maken. De gemeente neemt het 

voortouw en gaat contact zoeken met o.a. WSW en Cliëntenraden 

De stukken van de jeugd verordening zijn er nog niet. De poetsverordening komt te vervallen, wordt 

opgenomen in de 3D verordening. 

Het cliënt ervaringsonderzoek is definitief vastgesteld 

Het VN verdrag is een zoektocht, daar wordt aan gewerkt. 

Incluzio zoekt mensen voor de cliëntenraad, daar gaat de gemeente niet over. De gemeente voert de 

regie, maar bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering. 

Er is door de raad geld beschikbaar gesteld om te komen tot een zgn senioren budget. Er leven 540 

ouderen  op het bestaansminimum, Zij komen in aanmerking om voor 100 euro per jaar te besteden 

aan een abonnement voor b.v. sport of krant. 

Poststuk 84: blz. 18 en 19 worden doorgestuurd. 

  

5. Gesprek met Anja Broers 

 Anja komt het plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang toelichten en 

vraagt aan de Wmo raad zo snel mogelijk advies. 

 Tot 2020 is Den Helder het centrum en krijgt hiervoor het benodigde geld. Daarna krijgt 

iedere gemeente in de Kop van Noord Holland geld. 

 Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld, gekeken wordt hoe het nu gaat en hoe het in de 

toekomst moet.  

 Graag zo vlug mogelijk opmerkingen naar de secretaris. 

   

6. Vacature klantenraad Incluzio (poststuk 088) 

 Voor kennisgeving aangenomen 

 

7. Mededelingen vanuit de agenda commissie 

a. Mededelingen omtrent voorzitterschap. We blijven zoeken 



b, Vacatures Wmo-raad 

Geen vorderingen 

 

8  Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

Jan is voor zijn werk geweest naar de uitleg over de Wmo participatie wet. Hij stuurt het digitaal door. 

 

9 Ingekomen post 

Voor kennisgeving aangenomen 

 

10,  Rondvraag 
Els: gaat informatie verzamelen over stichting leergeld 

Op 7 december geeft zij een presentatie bij de wijkteams over wat slechtzienden kunnen tegenkomen 

 

11. Sluiting 

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

 

Volgende vergadering woensdag 20 december om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer 


