
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 14-03-2018 gehouden in Middenmeer 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom . In het bijzonder 

Marry Borst die komt kijken of de Wmo-raad de raad is waar zij voorzitter van zou willen worden. 

Er volgt een voorstel rondje. 

 

2,In gesprek met Janneke Smeenk van Incluzio 

Er komt een folder over het keukentafelgesprek, voor deze naar de drukker gaat krijgt de Wmo-raad 

het ter inzage en eventuele aanpassingen doorgeven. 

Er zijn 2 medewerkers die gaan over de voorzieningen. De h.h. hulp wordt door anderen geïndiceerd. 

Voor de klantenraad waren veel aanmeldingen. 7 mensen zijn uitgenodigd zitting te nemen. 

t.w. 3 ervaringsdeskundigen;2 ouders/partners en 2 mensen die in de zorg werken. Doel is ervaringen 

ophalen om te komen tot feedback. Een afvaardiging wordt door de Wmo-raad uitgenodigd voor de 

vergadering van 11 april. 

Er zijn grote tekorten bij de jeugdzorg. De WMOblijft binnen het budget. 

Houden ze kinderen niet te lang in de jeugdzorg i.p.v. langdurige zorg ? Overgang naar de WLZ  is 

moeilijk heeft een kind nog een ontwikkelingskans dan WMO. Zorgkantoor is heel terughoudend. 

Op alle scholen zit een wijkteam medewerker. 

 

3. Bespreking laatste versie Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 

De Wmo-jeugd is nog niet klaar 

Belangrijke essenties van de wet mogen niet in de bijlage 

De definitieve versie komt 19 april in de gemeenteraad. 

Je vraagt een voorziening aan tot wanneer betaal je eigen bijdrage ? Je betaalt voor de gebruiksduur. 

Opmerkingen voor de definitieve versie graag voor vrijdag rechtstreeks naar Han met cc naar Siep. 

 

4. Bespreking concept Verordening Jeugdhulp HK 2018 

Jeugd verordening art 5 en 6 gelijk luidend als de Wmo verordening 

Art 16 toevoegen onafhankelijk vertrouwenspersoon en in art 9 inhoud beschikking. 

Er staat nu in de beschikking zoveel uur voor die persoon met dat bedrag. Dat hoort niet, naam 

persoon moet niet genoemd worden. 

 

5. Bespreking antwoordbrief advisering Thuis in de Buurt 

Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

6. Vaststellen agenda en mededelingen 

Onveranderd vastgesteld, geen mededelingen. 

 

7. Conceptverslag februari 2018 

Onveranderd goedgekeurd. 

 

8. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten. 

Els, Liesbeth, Sandra en Nel zijn naar de avond van het diaconaal platvorm geweest. Sandra maakt een 

verslag en stuurt dat rond. 

Els is naar de gemeenteraad vergadering geweest,  

Els en Nel zijn met een cadeautje en een bloemetje naar Lies geweest.  

Els heeft een avond over autisme bijgewoond 

 

9. Ingekomen post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

10. Rondvraag 

Siep : Er is een uitnodiging van Samen voor dinsdag 17 april a.s. om 14.30 uur 

Marry heeft het als prettig ervaren en wil graag nog een vergadering bijwonen 



 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering iets later dan gebruikelijk vanwege de grote agenda. 

En wenst allen wel thuis. 

 

 

Volgende vergadering 11 april 2018 om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer,  


