
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.  

 

2, Concept verslag maart 2018 

N.a.v. punt 2 in gesprek met Janneke Smink komt de vraag wie betaalt de wijkteam medewerkster op 

school? 

 

3. Het Ouderen pakket 

Van Martha Pol kwam het bericht dat de ouderen die bekend zijn een informatie pakket en aanvraag 

formulier toegestuurd krijgen. Vanaf 11 april wordt het via de bekende kanalen bekend gemaakt. 

 

4. In het overleg kwam ok het mantelzorg compliment tersprake. 

De Wmo raad adviseert dat elke mantelzorger in aanmerking moet kunnen komen voor het mantelzorg 

compliment. Wel een serieus compliment geen cadeaubon van een tientje. De cliënten informeren 

waar ze het compliment aan kunnen vragen. Er zijn 2 soorten cliënten Wmo en Wlz geïndiceerden. 

 

5. Ook hebben wij gesproken over leefbaarheid kleine kernen 

De Wmo raad krijgt t.z.t. een uitnodiging van de dorpsraad Breezand en Samen om mee te denken met 

“een zorgaanbod” het pilot project in Breezand. 

N.a.v. hiervan willen wij adviseren om de dorpsraden weer te faciliteren/subsidiëren 

 

6. Er komt weer een cliënt tevredenheidsonderzoek 

In poststuk 33 staan de vragen van het vorige onderzoek, hebben wij nog aanvullingen, die graag naar 

Siep sturen. 

 

7. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten. 

• Els, Win en Nel zijn naar het FNV debat geweest, georganiseerd vanwege de gemeente raad 

verkiezingen. Het enige wat duidelijk werd dat degene die bij de mensen schoonmaken een te 

laag loon krijgen 

• Sandra was bij de ouderraad van Triversum geweest daar werd geconcludeerd dat de 

verstandhouding met Incluzio rond zorg beter werd. 

 

8. Ingekomen post 

• Babs en Bert gaan naar de bijeenkomst van Samen op dinsdag 17 april 

• Er komt een uitnodiging van de gemeente voor een bijeenkomst van 8 mei in de Rijd Nwe 

Niedorp over het dementie vriendelijk maken van de gemeente. Bert, Babs en Liesbeth hebben 

belangstelling. 

• 17 april viert het Mantelzorg Centrum hun 10 jarig bestaan met een Mantelzorg debat in 

Alkmaar, Els en Nel gaan daar heen. 

 

9. Rondvraag 

• Jan heeft gelezen over een introductie cursus voor Wmo raadsleden in Apeldoorn, hier hebben 

veel mensen interesse in, dus kijken of we de cursus in sept/okt. Naar Hollands Kroon kunnen 

halen. 

• Jan vraagt hoe Marry de Wmo raad beleeft. 

• Sandra: In de beleidsregels van Schagen staat dat binnen 6 km. Het leerlingenvervoer voor 

eigen rekening komt. Hoe zit dit in Hollands Kroon, hier is niets over te vinden. Doet Incluzio 

het leerlingenvervoer en hoe zit het met de eigen bijdrage. 

• Hoe lees je de tegemoetkoming extra kosten voor personen met een beperking 

• Wim: Gaat tot en met september met vakantie, hij blijft de Wmo raad op afstand volgen. 

• Marry wil solliciteren naar de functie voorzitter van de Wmo raad, zij krijgt een gesprek met 

de sollicitatie commissie bestaande uit Els, Siep en Nel. 



• De vergadering is heel blij met haar aanbod. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 

 

 

Volgende vergadering 16 mei 2018 om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer,  


