
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 12-09-2018 gehouden in Middenmeer 

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Marry opent de vergadering  

Er zijn geen verdere mededelingen 

 

2,Concept verslag juni 2018 

Mevr. S. Doves is niet uitgenodigd, volgende vergadering samen met mevr. J. Smink 

Babs mailt het formulier over de AVG van Samen door. 

  

3. Incluzio 

Mevr. J. Smink is niet in de gelegenheid deze vergadering bij te wonen, ze wordt voor de vergadering 

van oktober uitgenodigd. Misschien nuttig om ook dhr H. Wonder (ambtenaar H.K.) uit te nodigen. 

Mevr. M. van Gent (wethouder H.K.) uitnodigen voor de november vergadering. 

  

4. Terugblik op onze bemoeienis met de verordeningen en beleidsregels Wmo en jeugdhulp 

Hier is vooral door Sandra veel tijd ingestoken. We hebben er verder niets meer van gehoord. 

 

5. Discussiepunt: kunnen wij de leden van de klantenraad Incluzio vragen lid te worden van de 

Wmo raad? 

We nodigen de klantenraad 2x per jaar uit om onze vergadering te bezoeken aan Incluzio  vragen of er 

iemand past in de Wmo raad. 

 

6. Ingekomen als poststuk:  

Actieplan 2018-2019 beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vraag aan de gemeente wat ze 

hiermee gaan doen. 

 

7. Vacature Liesbeth Teeling. Zij zat in de cliëntenraad van de vroegers ISD 

 Er komt een advertentie in de CTR om kandidaten te vragen die interesse en affiniteit hebben met de 

participatiewet, armoedebestrijding , werk en inkomen 

 

8. Voorstel studiedag zaterdag 3 november 

Marry heeft met de Koepel voor adviesraden contact gehad. Mevr. Petra v.d. Horst wil die dag onze 

trainer zijn. Onze wensen voor deze trainingsdag zullen we na de volgende vergadering met haar 

overleggen. De dag is van half 10 tot 16.00 uur inclusief lunch in de Meerbaak, Middenmeer. 

 

9.Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

Het was vakantietijd, dus zijn er geen bijeenkomsten bezocht. 

Wel hebben Marry en Nel met de gemeente gebrainstormd over samenwerking en overlappingen van 

adviesraden. 

 

10. Ingekomen post. 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

11. Rondvraag 

Els: Houdt de agenda van de gemeenteraad bij. Jeugdhulp staat niet op de agenda. 

Wel het slecht toegankelijk Wadden-uitkijkpunt. 

Marry: Kan H.K. (Incluzio) samenwerken met Schagen t.o.v. school maatschappelijk werk ? Kinderen 

uit Hollands Kroon gaan in Schagen naar scholen voor aangepast onderwijs. 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Marry de vergadering 

 

Volgende vergadering woensdag 10 oktober om 19.30 in Middenmeer 

 



Actielijst 

• Mevr. S. Doves en mevr, J. Smink uitnodigen voor de oktober vergadering 

• Dhr H. Wonder uitnodigen voor de oktober vergadering 

• Mevr. M.van Gent uitnodigen voor de november vergadering 

• Advertentie CTR voor werving nieuwe Wmo raadsleden 

• Brief aan gemeente over VN verdrag 

• Iedereen even kijken naar de site Koepel Adviesraad Sociaal Domein.nl welke onderwerpen 

willen we bespreken op onze studiedag. 

 


