
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 16-05-2018 gehouden in Middenmeer 
 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom . In het 
bijzonder leden van de klantenraad van Incluzio. Zij legt uit aan de klantenraad wat de Wmo raad 
doet. De klantenraad komt eens in de 6 weken bij elkaar zijn nu nog bezig om zich in te werken. Hun 
vraag was of de eigen bijdrage landelijk hetzelfde is, nee die staat in de gemeentelijke verordening. 
Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte van de eigen bijdrage.  Afgesproken wordt ieder half jaar de 
klantenraad uit te nodigen. 
 

2. Concept verslag april 2018 
Punt 4 2 soorten cliënten moet jeugd aan toegevoegd. 
N.a.v. de introductiecursus kan in Hollands kroon gegeven worden 
N.a.v. het leerlingenvervoer voor volgende vergadering op de agenda zetten. 
Er is nog geen reactie van Janneke Smink op de vraag wie betaalt de wijkteam medewerkster op 
school. 
 

3.  Bestuurwisselingen 
Marry Borst wordt unaniem verkozen tot voorzitter 
Met de voorstellen om Els tot vice-voorzitter te benoemen en Nel tot penningmeester en 2e 
secretaris waren geen bezwaren. En worden voorgedragen van het college 
Els en Siep  waren aftredend maar blijven nog een periode. Ook Liesbeth is aftredend maar heeft het 
nog in beraad of zij nog een periode wil. 
 

4.  Uit het overleg met Han Wonder 

• Tevredenheidsonderzoek, niets aan toegevoegd 

• Wmo verordening jeugd. Sandra heeft een ander stuk, wij hebben graag de stukken in Word 
i.p.v. in pdf. Kunnen we geen abonnement nemen, zodat wij de stukken kunnen omzetten? 

• Han vragen van welk plan we uit moeten gaan. 

• De verdere mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.  Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 
Bert en Babs zijn naar de bijeenkomst van Samen geweest. Over ouderenorganisatie .Samen stuurt 
een verslag van deze bijeenkomst 
Els; gaat naar het toneelstuk dementie in de Cultuurschuur. 
 
6. Jaarrekening 
Jan en Nel doen de kascontrole, Jan is aftredend en Nel is volgend jaar penningmeester. 
 
7. Ingekomen post 
Wordt voor kennisgeving aangenomen 
 
8. Rondvraag 

• Hoe zit het met de nieuwe wet AVG?  Zij stuurt het formulier dat ze van Samen Vrienden 
heeft even door. Ook kunnen we de koepel van Wmo raden vragen 

• Ouders moeten via het wijkteam coaching en begeleiding aanvragen bij Kies (kinderen in 
echtscheiding), eerder ging dat rechtstreeks bij Parlan. 

• Hoeveel mantelzorgers zijn bekend en hoeveel complimenten zijn er uitgereikt 

• Hoeveel cliënt ondersteuners hebben geholpen bij het keukentafel gesprek. 
 

9. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Els de vergadering en draagt het stokje over aan 

Marry. Volgende vergadering 13 juni 2018 om 19.30 uur Meerbaak Middenmeer,  


