
Website versie 

Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 13-02-2019  gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig: 7 leden  

Namens de gemeente is mevr. A. Feenstra aanwezig  

 

Kennismaken met Mevr. Angela Feenstra. 

Sinds 1 januari werkzaam bij de afdeling vitaliteit van de gemeente en heeft de Wmo in haar 

portefeuille. 

  

3.  Uit het DB overleg met de gemeente  

• Het VN verdrag komt in de 2e helft van maart   

• De gemeenteraad wil een 3D verordening, die moet in 2019 gemaakt worden. Stimulanz komt 

met een gebruiksvriendelijke gekantelde verordening. De gemeente Kampen werkt er al mee. 

Zie de link: 

https://www.kampen.nl/nieuws/e-n-verordening-voor-het-hele-sociaal-domein  

https://www.kampen.nl/sites/default/files/Verordening-Sociaal-Domein-gemeente-Kampen-

%28pdf%2C-1.2-MB%29.pdf  

• Voor Jeugdzorg+ komt een nieuwe locatie in. Jongeren die nu nog die bij Transferium zitten 

maken hun behandeling daar af. 

• Eric Groot Antink wil een presentatie houden over dementie vriendelijke gemeente. Wordt in 

maart of april  

• Jeugdverordening tot nu toe nog niets van gehoord, als hij voor 22 februari binnen is kan hij in 

de maart vergadering behandeld worden. 

 

4. Klantenraad Incluzio 

De klantenraad komt in de maartvergadering . . 

 

5. Concept verslag 9 januari 2019 

Wordt onder dankzegging goedgekeurd. 

 

6. Concept jaarverslag 2018 

Het concept wordt doorgenomen. Na enkele toevoegingen/veranderingen is de vergadering 

akkoord. In de maart vergadering volgt de definitieve versie.  

 

7. Gesprek over onze rollen en taken 

Gesprek over onze rollen en taken wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

8.Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten, door één of meer leden: 

• Bijeenkomst in Den Helder over aanbesteding hulpmiddelen. Het verslag hiervan hebben we 

ontvangen. Ingekomen stuk 020  

• Bijeenkomst op 14 januari van Actualiteiten college : De verhuizing van de verzorgingsstaat, 

hoe nu verder? Interessante bijeenkomst nog steeds (67) keukentafelgesprekken zonder 

ondersteuning. 

• Vrouwen van Nu organiseerde een avond  over het te openen Hospice in Westerland. Jammer 

was dat de nadruk lag op de financiën. 

• Bijeenkomst in Breezand over de pilot daar. Een huis aan huis enquête leverde een reactie van 

20% op. Op 20 maart komt er een bijeenkomst in Bloemenlust Breezand, Burgemeester 
Lovinkstraat 3,  
 

9.Ingekomen post 

• Uitnodiging  regio bijeenkomsten over werk en inkomen.  

• De “ladenkast” van de Koepel kan je openen met een inlogcode. Secretaris stuurt deze naar de 

leden. 
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• De contributie voor de Koepel bedraagt voor 2019 500 euro.  

• Klachtenbrief over PGB  annex verzekering is duidelijk. Een leermoment.  

• Aan Incluzio vragen naar het starten van een gezinshuis 

• Overige stukken worden voor kennisgeving aangenomen 

 

10. Verslag sollicitatie commissie 

Het bestuur heeft een gesprek gehad met mevr. N. Suarez -de Jong. Zij adviseren de raad om haar voor 

te dragen aan het college voor benoeming.  Wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

11. Rondvraag 

• De nieuwe website ziet er goed uit. 

• Maatsschappelijke stage wat gaat Hollands Kroon hiermee doen. 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering 

 

Volgende vergadering WOENSDAG 13 MAART  19.30 UUR in Middenmeer 


