
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 20-12-2017 gehouden in Middenmeer 

 

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

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

Dhr. Han Wonder namens de gemeente  

Afwezig: Dhr. Ronald Kuiper 

 

1. Opening 

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

lekker stamppot buffet waarbij ook de wethouder Mary van Gent, Anita Hinke, Han Wonder 

(ambtelijke ondersteuners) en Janneke Smink ( Incluzio) aanwezig waren. 

Er is geen echte agenda wel komen de volgende onderwerpen aan de orde 

 

2. Han Wonder licht de volgende zaken toe 

 Han vertelt dat de 3D verordening nog ver weg ligt waarschijnlijk pas in juni 2018 

beschikbaar 

 Nieuwe planning poetsverordening febr/mrt. 

 Wmo jeugd komt als eerste aan bod. Sandra wil zich graag buigen over de documenten die 

Han haar zal snel mogelijk zal toesturen. 

 Wonen plus Welzijn (WPW) zet zich in voor een dementie vriendelijke gemeente 

 LSBO (samenwerkende ouderen bonden) gaan zich bezig houden met eenzaamheid 

 De nieuwe participatiewet komt komend voorjaar 

 Han ziet een thematische aanpak met en zonder raden. 

 In de kern Breezand wordt gekeken naar een zo breed mogelijk zorg arrangement . 

 Alle vragen van de Wmo raad worden z.s.m. beantwoord. 

 Onze vraag aan Han hoe worden mensen bekend gemaakt met het senioren budget? 

 Hierna neemt Han afscheid en wenst allen prettige feestdagen. 

 

2a, Concept verslag 15 november jl 

Wordt goedgekeurd 

 

3 Discussie over klantenraad en/of Wmo-raad versus participatie  
De conclusie van de stukken van Wim de Graaf en Sandra Bakker is dat we eerst eens moeten kijken 

welke cliëntenraden er zijn en hoe we die in de Wmo-raad kunnen inpassen. 

 

4.  Beschermd wonen 

Onze reacties rond beschermd wonen zijn door Anja Broers in een document verwerkt. Deze worden 

meegenomen voor verder overleg. 

 

5.  Zorg per kern/dorp wat kan daar aan maatwerk geleverd worden 

Als voorbeeld komt Breezand in beeld. Ons advies is geef de dorpsraden weer subsidie, die staan 

dichter bij de inwoners, de kernbeheerder doet het geweldig maar is voor veel mensen nog onbekend. 

 

6.  Postlijst 
Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

7. Externe bezoeken 

 Sandra, Els en Ronald zijn  naar de bijeenkomst van Per Saldo geweest, die ging over de PGB 

actualiteiten 2018 De stukken stuurt zij door 

 Ze is ook naar de ouderraad Triversum geweest daar kwam aan de orde het samengaan met de 

cliënten familie raad van de GGZ NHN. 

 Nel is naar Mezzo in Bunnik geweest, deze landelijke organisatie voor mantelzorgers willen 

weer provinciale contact punten nu niet met beroeps maar met vrijwilligers. 



 Els heeft het wijkteam bezocht en 10 mensen voorgelicht over wat het is om slecht ziend/blind 

te zijn. 

 

8. Rondvraag 

 We hebben nog geen andere voorzitter vraag aan Els of ze nog even waar wilt nemen. Daar 

stemt ze in toe 

 Volgende vergadering Janneke Smink uitnodigen 

 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen. 

 

 

Volgende vergadering 21 februari 2018 om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer,  


