
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 13-03-2019  gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig:: 10 leden. 

Anita Hinke en Angela Feenstra namens de gemeente ; 

Gasten:  2 leden van de klantenraad; 1 belangstellende  

 

1. Opening 

Els heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de gasten 

 

2. Uitwisseling van ervaring met de klantenraad van Incluzio 

Door persoonlijke omstandigheden zijn er 3 leden van de klantenraad vertrokken. E zijn er nu nog 4 

over. Men is opzoek naar een voorzitter en 2 leden. De klantenraad heeft een eigen budget ze 

vergadering om de 6 weken en Janneke Smink schuift even aan. 

Er zijn 2 ongevraagde adviezen ingediend. Algehele klacht is dat de procedures lang duren. Het pgb 

wordt ontmoedigd. 

Het klant tevredenheids onderzoek wordt door de gemeente gehouden. De klantenraad kan ook zelf 

een enquête uitzetten. 

De klachten die de Wmo raad hoort worden doorgestuurd naar de klantenraad. 

 

3.  Kennismaken met Mevr. Nel Groet 

Mevr Groet is door de Wmo raad benaderd om lid van de raad te worden. Zij is gepensioneerd en in 

haar werkzaam in het onderwijs.. 

De leden van de Wmo raad stellen zich voor. 

 

4. In gesprek met Anita en Angela 

• De beleidsregels Wmo liggen bij Incluzio. 14 maart hebben Anja van Marle (teamcoach 

Incluzio) en Angela een gesprek.  

• Bedragen horen  in de verordening niet in de beleidsregels. 

• Jeugd komt later 

• Graag een aparte sessie met de Wmo raad met de toelichting van de advocaat over de 

veranderingen. 

• Van Stimulanz een opzet gekregen voor de 3D verordening, wordt intern bekeken 

• Het rijk heeft een actieplan Zorg voor de Jeugd opgezet, dit wordt provinciebreed opgepakt. 

Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon maken samen een plan van aanpak. Volgende 

vergadering komt een presentatie hiervan. 

• Op 11 april is er een beeldvormende vergadering over het VN verdrag 

• Het rapport expeditie Participatie komt waarschijnlijk in week 12. 

• Anja Broers wil in juni het onderwerp verwijs index (sociale kaart) komen toelichten 

• De beeldvormende vergadering van 21 maart over het sociaal domein is verzet. 

 

5. Bericht van Eric Groot Antink 

20 maart is er een bewoners avond in Breezand over de uitslag van de gehouden enquête .leefbaarheid 

Breezand. 

Woensdag 10 april is er een informatie en uitwisselingsbijeenkomst over dementie vriendelijk 

Hollands Kroon, Babs en Bert gaan er voor de Wmo raad naar toe. 

In onze vergadering van 8 mei komt Eric ons bijpraten over leefbaarheid en dement vriendelijke 

gemeente.  

 

6. Concept verslag 13 februari 

Anita en Angela hoeven niet het hele verslag bij de uitnodiging maar wel graag het stukje over hun 

agenda punt. 

Triversum moet Transverium zijn. 

Er zijn geen actiepunten vermeld 

 



7. Gesprek over onze rol en taak 

Dit punt steeds op de agenda. Misschien moeten wij de statuten aanpassen, het sociaal domein is 

groter dan de Wmo 

 

8. Jaarverslag 2018 exclusief  jaarrekening  

Letten op lay out (pag. 4) 

Koptekst moet voettekst worden 

 

9.Voortgang website 

Jan kijkt inhoudelijk de website na en houdt contact met de ontwerper 

 

10. Jaarverslag Incluzio 

Agendapunt volgende vergadering 

 

11.Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

Er zijn geen bezoeken afgelegd 

 

12. Post 

Wordt ter kennisgeving aangenomen 

 

12a. Rondvraag 

Voor Nel is de Wmo een nieuwe materie, ze komt graag nog een keer terug 

 

13. Sluiting 

Iets later dan gewoonlijk sluit Els de vergadering 

 

 

Volgende vergadering WOENSDAG 10 APRIL  19.30 UUR in Middenmeer 

 

 

Actiepunten: 

Uitnodigen :  

• april vergadering wethouder  ( wethouder is bij de bijeenkomst dementie vriendelijke 

gemeente) 

• mei vergadering Eric Groot Antink 

• juni vergadering Anja Broers 

 

op de agenda volgende vergadering o.a. :  

• jaarverslag Incluzio 

• onze rol en taak 

• website 


