
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 21-11-2018 gehouden in Middenmeer 

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Marry opent de vergadering en heet ieder van harte welkom 

 

2. In gesprek met wethouder Mary van Gent 

• Mary begint met een presentatie met als titel koersvast. Hierin wordt ingegaan op de 

voortgang van de projecten in het sociaal domein. 

• In voorbereiding is een beeldvormende vergadering over het VN verdrag. 

• Het project Dementie vriendelijke gemeente staat niet stil, maar door ziekte wel vertraagd. 

• De advocaat heeft gekeken naar de verordening en beleidsregels Wmo en Jeugd voor 1 april 

2019 moet dit bij de gemeenteraad liggen. De stukken voor de Wmo raad graag voor de 

februari vergadering. 

• Er wordt volgend jaar een sportgala voor bereid zodat alle kampioenen gemeld kunnen 

worden en gehuldigd. Nu gebeurd dit nog per gelegenheid als dit bekend is. 

• Is er contact met de Zonnebloem in het kader van eenzaamheid bestrijding ? Deze vraag wordt 

meegenomen naar de pilots Breezand en Kreileroord. 

• Meedoen: Kind pakket voor 350 euro per jaar. Nu ook 65+ ( 100 euro per jaar, nu nog weinig 

respons) Voor 18-65 jaar is er 125 euro beschikbaar.  

  

3.  Uit het DB overleg met Anita Hinke 

• Wat het krantenartikel over de AED’s betreft: de telling klopte niet er was geen rekening 

gehouden met de buitengebieden. Wel worden er in de loop van volgend jaar apparaten 

vervangen. Er zijn voldoende vrijwilligers die oproepbaar zijn. 

• De website moet geactualiseerd worden, Els heeft iemand op het oog, die dit zou kunnen. We 

horen hier meer over.  

 

4. Concept verslag oktober 2018 

N.a.v. hoe komen de verslagen op de website ? De laatste verslagen moeten nog aangeleverd, Van de 

uitgaande brieven naar de gemeente is er niet een schriftelijke beantwoording gekomen. Eén van de 

brieven was op een verkeerde stapel terecht gekomen. Reacties waren er wel via het mondeling 

overleg. Volgende vergadering terugblikken op het afgelopen jaar. 

 

5. Terugblik op onze studiedag 

Het A4-tje van Marry is nog niet klaar. De dag is erg positief ontvangen voor volgend najaar graag een 

update van een dagdeel. 

 

6. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

• Els: met Nel naar de bijeenkomst in Amsterdam geweest over wonen en het VN verdrag. In dit 

verdrag staat  dat personen met een handicap gelijke rechten hebben om te wonen met 

dezelfde keuze en mogelijkheden als ieder ander. Goede bijeenkomst met belangstelling uit 

het hele land. 

• Els is ook naar de Hanny van Leeuwen lezing geweest van de koepel. Hier kwam ze de 

voorzitter van de Wmo raad Schagen tegen, die wil in het nieuwe jaar graag contact met onze 

raad. 

• Het verslag van de lezing zit bij de ingekomen post. 

• Helaas moet de Koepel het abonnementsgeld verhogen omdat de subsidiekraan dicht gedraaid 

wordt.  

• Sandra: Is naar een bijeenkomst van Per Saldo geweest met als titel APK voor het PGB 

• Nel : is naar de lunch met wethouder en mantelzorgers geweest, hier kwamen zaken aan de 

orde waar mantelzorgers tegen aanlopen vooral respijtzorg is soms moeilijk te krijgen. 

• Ook is ze naar de vergadering van Mezzo geweest dit was de laatste vergadering van de groep 

belangenbehartigers, door een reorganisatie is deze groep opgeheven 

 



7. Ingekomen post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

8. Rondvraag 

• Het persoonlijk plan PGB wordt door Sandra nog even bekeken. 

• Het programma voor kinderen met dyslexie is door Incluzio stopgezet 

• Het hospice Hollands Kroon vordert , zou fijn zijn om daar informatie van te krijgen 

• Het is gebruikelijk dat aspirant leden een paar vergaderingen bijwonen, dan wordt een 

afspraak gemaakt met de sollicitatie commissie. 

 

9.Sluiting 

De voorzitter sluit iets later dan gewoonlijk de vergadering en heet ieder wel thuis. 

 

Actie lijst 

• Aanpassen website ( Els) 

• Voortgang cursus 209 (Mary)  

• Verslagen op de website (Siep)  

 

Volgende vergadering WOENSDAG 12 DECEMBER 17.00 UUR in Middenmeer, we beginnen 

met een maaltijd 


