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

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Marry opent na een lekkere maaltijd en een attentie van de gemeente , de vergadering en heet ieder 

van harte welkom, de agenda wordt onveranderd vastgesteld 

 

2. Overleg DB  met Anita Hinke  

• Jeugdzorg plus is door de rechter goedgekeurd.  

• In januari-februari worden we bijgepraat over het VN verdrag 

• Per 1 dec. Houdt Eric Jan Antiek zich bezig met de dementie vriendelijke gemeente 

• Judith Beemsterboer  doet de pilots Breezand en Kreileroord 

• Jeugd en Wmo beleidsregels komen z.s.m. in april komen ze in de gemeenteraad 

  

3.  Toelichtingen door Anita Hinke 

• Er wordt vinger aan de pols gehouden wat betreft jeugdzorg plus. 

• Er wordt nog steeds gewerkt met de beleidsregels 2015. 

• Judith is helaas verhinderd, ze kan ons dus niet bijpraten over de pilots. 

  

4. Concept verslag november 2018 

• N.a.v. Marry belooft haar A4 tje als bijlage in de januari vergadering. 

• Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 

 

5. Mogelijk weer 2 nieuwe leden voor de Wmo raad 

Er is gereageerd door mevr. N. S uit Wieringerwerf op de advertentie. Zij krijgt een uitnodiging voor 

de januari vergadering. 

Mevr. N. G. uit  Kolhorn is door Els gevraagd, omdat zij nog in een verhuizing zit, nodigen wij haar 

uit voor de maart vergadering. 

Mevrouw G. K. heeft bedankt voor de Wmo raad. 

 

6. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

• Els is naar een cursusdag van Per Saldo geweest. Cursus heette her indicatie. Er waren 10 

mensen met totaal verschillende achtergronden. 

• Sandra heeft afscheid genomen bij Triversum. 

 

7. Ingekomen post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

8. Rondvraag 

• De website is verouderd, die moet worden aangepast.  

• De training zal op de laatste zaterdag van oktober of de 1e zaterdag van november plaats 

vinden 

• Vragen aan de gemeente hoe ze de cliënten informeren over het abonnement van 17,50 per 4 

weken 

• Klachten over het klantcontact centrum worden aan Anita gemeld en bekrachtigd met een 

brief. 

• Vragen aan het kindcentrum om een c.c. van hun vragen aan Incluzio opvoedpolie 

• Wat doen we met het artikel in de CTR door ene  Kees ? Besloten wordt hier niet op te 

reageren. 

 

9.Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen 

 

Volgende vergadering WOENSDAG 9 januari 2019  


