
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 13-06-2018 gehouden in Middenmeer 

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Marry opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet Mary, Anita en Han welkom. 

Marry deelt mee, dat Liesbeth heeft besloten om te stoppen ze is aftredend en na lang nadenken 

besloten geen nieuw termijn meer in te gaan 

Aan de agenda wordt het punt leerlingenvervoer toegevoegd. 

 

2,Concept verslag mei l 2018 

Sandra merkt op dat het misschien nuttig is om een actielijst toe te voegen. 

Onder dankzegging worden de notulen goed gekeurd. 

 

3. Het 3D beleidsplan 2014 (oktober versie) 

De rol van de Wmo-raad is te kijken naar wat er moet gebeuren op het gebied van het sociaal domein 

en te kijken wat er is gerealiseerd in de afgelopen jaren. 

Besloten wordt dat ieder er nog eens goed naar kijkt en aanwijzigen door stuurt naar Siep, dan kan het 

advies na de volgende vergadering z.s.m. naar Han. 

 

4. De jeugdverordening gaat naar de gemeente raad van september 

Incluzio heeft een zorg partnerschap met de gemeente, De gemeente blijft verantwoordelijk maar 

Incluzio wordt ook gevraagd naar hun mening, 

Incluzio heeft onvoldoende intern afgestemd en beraden zich nog over een aantal punten 

 

5. Mantelzorg compliment 

Het blijft een moeilijk onderwerp wie vraagt aan ? de hulpvrager of de mantelzorger. 

Als iedere mantelzorger aan kan vragen is 40 euro een mooi bedrag. Vraagt de hulpvrager aan dan lijkt 

150 euro (ons advies) veel, maar als de hulpvrager meerdere mantelzorgers heeft moet er gedeeld. 

De gezellige middag moet wel blijven is goed voor het onderling contact tussen mantelzorgers. 

De leden van de Wmo-raad sturen hun mening naar Siep. 

 

6. Leerlingenvervoer (toegevoegd) 

Er zit verschil tussen kilometers die door Schagen en Hollands Kroon berekend worden. 

Besloten wordt om Suzan Doves van Incluzio te vragen om hier in de volgende vergadering uitleg 

over te komen geven 

 

7. Uit het overleg met Han en Anita 

• De Wmo-raad moet zelf aan Incluzio vragen hoeveel cliënten er gebruik hebben gemaakt van 

cliënt ondersteuning 

• Waarom wordt er elke 3 maanden geëvalueerd met cliënten die van externe zorgaanbieders 

ondersteuning krijgen 

• Indexering tarieven wordt in de begroting meegenomen. 

• Het visiedocument van de 4 gemeenten is niet vastgesteld maar voor kennisgeving 

aangenomen 

• Over de crisis opvang:  er zijn een aantal bedden maakt niet uit van welke organisatie voor 

jong en oud 

• Els merkt op dat er van de minister een voorstel ligt om  per 1-1-2019 een abonnement voor 

de eigen bijdrage te gaan rekenen voor iedereen hetzelfde bedrag 

 

8. Bezoeken externe bijeenkomsten. 

Het verslag dat Babs en Bert beloofd hadden van hun bezoek aan Samen is binnen 

Verder is er niemand op pad geweest 

 

9.Kascommissie 



Alles zag er keurig uit, penningmeester kan decharge worden verleend. Zo gauw de wijziging  bij de 

Kamer van Koophandel er is neemt Nel de financiën over. 

 

10. Kamer van Koophandel 

Siep geeft ook de andere wijzigingen door. Naar de gemeente is de brief onderweg. 

 

11. Ingekomen post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

12. Rondvraag 

• Is de brief al naar de gemeente over het VN verdrag ? 

• Hoe zit het met de voorbereidingsgroep dementievriendelijke gemeente ? De bijeenkomst staat 

nu gepland op 27 juni 

• Hoeveel thuiszitters/schooluitvallers zijn er in onze gemeente ? 5 basisschool kinderen krijgen 

thuis les. We zitten onder het landelijk gemiddelde en alle kinderen zijn in beeld 

• AVG specialist van de gemeente Agnes Tesselaar zou ons kunnen adviseren. 

• Er wordt gestart met inwoner participatie in het sociaal domein er wordt een interview  

gehouden met 2 personen per organisatie. Siep en Marry doen dit namens de Wmo-raad 

• Kan iemand de plaats van Liesbeth. Gekeken wordt of er van Incluzio’s klantenraad iemand 

gevraagd kan worden. 

• Kunnen jullie doorgeven welke zaterdag in september en oktober jullie niet kunnen, dan kan 

er een datum geprikt voor scholing. 

 

13 Afscheid Liesbeth 

Siep bedankt Liesbeth voor haar inzet. Ze heeft eerst in de Wmo-raad Niedorp gezeten en is toen 

doorgegaan in de Wmo-raad Hollands Kroon. 

Hij overhandigt een bloemetje met cadeaubon. 

 

14. Sluiting 

Marry sluit de vergadering en nodigt ieder uit voor een glaasje om het eerste half jaar af te sluiten. 

 

Volgende vergadering woensdag 12 september om 19.30 in Middenmeer 

 

Actielijst 

• 3d verordening alle op/aanmerkingen naar Siep / agendapunt volgende vergadering 

• jeugdverordening agendapunt volgende vergadering 

• mantelzorg meningen naar Siep brief zo snel mogelijk naar gemeente kan Mary dat meenemen 

naar het overleg met mantelzorgcentrum en gemeente Schagen 

• leerlingenvervoer Suzan uitnodigen, agenda punt volgende vergadering 

• Incluzio vragen naar getallen client ondersteuning en de 3 maandelijkse evaluatie 

• AVG vragen naar Agnes Tesselaar 

• brief naar gemeente over VN verdrag 

• statuten zijn aan de verordening gehaakt agenda punt volgende vergadering 

 


