
 
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 21-02-2018 gehouden in Middenmeer  
 
1. Opening  
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom  In het 
bijzonder dhr Wim Peeters die ons wegwijs maakt in het concept ;Verordening maatschappelijke 
Ondersteuning 2018 
 
2. In gesprek over het concept maatschappelijke ondersteuning  
Bladzijde voor bladzijde punt voor punt wordt het concept doorgenomen en door Wim Peeters zo 
nodig van commentaar voorzien.  
Opmerkingen zijn:  

• De rechter kijkt alleen naar artikelen en toetst die aan de wet.  

• Vervoer: als het algemeen gebruikelijk overal verkrijgbaar tegen een redelijke prijs een 
scootmobiel is echter een gehandicapten voertuig, hier mag je dus als niet gehandicapte niet 
op rijden.  

• Er staat klant, mooier is om het cliënt te noemen.  

• Bij de eerste afspraak hoort een schriftelijke bevestiging met vermelding van recht op een 
onafhankelijk ondersteuner.  

• Noodzakelijk is datgene wat nodig is om te participeren 

• Problemen met vervoer moet een maatwerk voorziening worden  

• Aanbevolen wordt om bedragen in een apart hoofdstuk te vermelden. zo kan dit hoofdstuk 
jaarlijks worden aangepast , wanneer bedragen vastgesteld/aangepast  moeten worden en 
hoeft niet de gehele verordening gewijzigd te worden. 

• Het eerste gesprek moet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken. Ook het 
onderzoek moet binnen 6 weken en aansluitend na de goedkeuring van het verslag binnen 2 
weken de beschikking  

• Goedkoopst ádéquaát is goedkoopst compenserend.  

• Kan verhuizen verplicht worden? Alleen als er een aangepaste woning beschikbaar is.  

• Alleen als er een woning aanpassing voor een minderjarige nodig is is er voor de ouders een 
eigen  bijdrage verschuldigd.  

 
3. Vaststellen agenda en mededelingen  
Geen bijzonderheden, agenda vastgesteld  
 
4. Concept verslag december 2017  
Onder 3 Wel contact met cliëntenraden maar niet inpassen in de Wmo raad  
Onder 7.Els en Ronald waren ook bij de bijeenkomst van per Saldo  
Onder dankzegging werd het verslag goedgekeurd.  
 
5. Verslag gesprek met WMO ambtenaren en bestuur  

Wordt voor kennisgeving aangenomen  
 
6. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten  
Babs houdt de bijeenkomsten over informatie dementie en het vervolg bij  
 
7. Postlijst  
Er is een uitnodiging voor een interview omtrent het standpunt nieuwbouw Noorderlicht 
Hippolytushoef. Secretaris zal dit afhandelen 
Uitnodiging voor zorgdebat FNV, dit is voor de politiek en niet voor de Wmo-raad .  
Bij de verordening jeugd kritisch kijken naar punten 5 en 6. Die veranderen  



8. Rondvraag  
Wim merkt op dat er voor de huurhuizen van Wooncompagnie buurtbemiddeling is, hebben die 
mensen een conflict met buren in een koophuis. moet de gemeentelijke bemiddelaar ook komen 
opdraven.  
 
9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis  
Volgende vergadering 14 maart 2018 om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer,  
 
 
 


