
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 10-10-2018 gehouden in Middenmeer 

 

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Marry opent de vergadering  

De mededelingen van Han Wonder worden doorgemaild 

Er gaat een brief naar de gemeente over het uitstel van de beleidsregels. 

 

2,In gesprek met Janneke Smink 

• Over het schoolvervoer beleid en verordening wordt in Schagen anders geïnterpreteerd. 

Schagen en Hollands Kroon hebben een contract met Noot,  Incluzio verzorgt de meldingen en 

indicatie.  Voorstel van Incluzio is om samen met Schagen te kijken naar de bezetting van de 

busjes. 

• Schoolmaatschappelijk werk : op iedere basisschool in Hollands Kroon is een wijkteam 

medewerker actief. Op het voortgezet onderwijs in Schagen zit Parlan. Bij het bijzonder 

onderwijs moeten de ouders doorverwezen worden naar Incluzio 

• Op de vraag of er iemand uit de klantenraad van Incluzio deel kan nemen in de Wmo raad 

vond mevr. Smink dat de raden elkaar niet bijten. De Wmo raad toetst beleid en is geen 

klantenraad. 

• Waarom worden er indicaties van 3 maanden afgegeven ? Indicaties zijn casus afhankelijk. 

• Onze vraag of we eens mogen kijken naar een casus, was een goed idee. Hoeveel cliënten 

worden ondersteund door een onafhankelijke clientondersteuner bij de keukentafel 

gesprekken?  Dat wordt niet bijgehouden. 

 

3 In gesprek met Susan Dovis 

Mevrouw Dovis is verhinderd. 

  

4. Concept verslag september 2018 

Punt 4 werd al erg summier ervaren hier had kunnen staan : we zijn blij dat we vooraf inzage en 

adviezen kunnen geven, maar het moet wel een professioneel stuk zijn en niet een concept wat niet 

leesbaar is. 

Omdat we daar ook een advies over geven i.v.m. de bruikbaarheid voor de cliënten van de Wmo. 

Nu hebben wij het stuk zowel op inhoud als leesbaarheid zelf verbeterd, wat natuurlijk niet de 

bedoeling kan zijn. 

Punt 6 Over het actieplan beschermd wonen: het is een heel mooi plan, echter de praktische en 

daadwerkelijke uitvoering roept vraagtekens op . We vragen ons af of de doelen voor de gestelde 

datums gehaald gaan worden door de gemeente Hollands Kroon 

 

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

Is bij punt 4 aan de orde geweest. 

 

6. Advertentie vacatures. 

De advertentie komt volgende week in de CTR 

 

7. Opzet studiedag zaterdag 3 november 

Marry heeft contact gehad met Petra van de Horst en het programma is aangepast  

We worden om 8.45 in Middenmeer verwacht. 

 

8. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

• Sandra en Els zijn naar een bijeenkomst van per Saldo geweest over vertegenwoordiging, 

verschillen tussen wettelijke en wettige vertegenwoordiger. Op de vraag van Wim hoe het gaat 

met PGB  dat is een zorg overeenkomst met de zorgvrager de SVB houd in, als de 

administratie niet zelf kan doen heb je een vertegenwoordiger. 



• Marry en Els zijn naar het kennisplatform in Haarlem geweest. Hier kwam Anke Siegers haar 

boek de Nieuwe Route bespreken. De regie moet veel meer bij de klant en het netwerk komen 

te liggen. Mooie begrijpelijke lezing. De gemeente Haarlem gaat binnen het sociaal domein 

met dit thema aan de slag. 

• Nel is  bij een mantelzorg bijeenkomst in Anna Paulowna geweest, die had als thema 

omdenken met een soort spel werd er geprobeerd anders tegen de problemen aan te kijken. 

 

9.Ingekomen Post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen, wel wordt er geadviseerd om de “ladenkast” van de koepel 

eens te bekijken. 

 

10. Rondvraag 

• Is er al iets bekend over de enquête verkenning inwoner participatie ?. 

• Graag eens een casus inbrengen van/voor Incluzio 

• In de Schager Courant staat een stuk over het tekort aan AED’s kunnen we de gemeente hier 

een advies over geven ? 

• 12 december onze laatste vergadering van 2018 nodigen we net als vorig jaar de wethouder, 

ambtenaren en Janneke Smink weer uit voor een maaltijd ? Antwoord:  Ja we beginnen dan 

om 17.00 uur   

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Marry de vergadering 

 

Volgende vergadering woensdag 14 november om 19.30 in Middenmeer 

 

Actielijst 

Mary van Gent uitnodigen   Siep 

Brief uitstel beleidsregels   Siep 

Rondsturen mail van Han Wonder  Siep 

Brief naar gemeente over VN verdrag  Siep 


