
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 10-04-2019  gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig Zes leden 

  Drie beleidsambtenaren  

  Eén belangstellende  

 

1. Opening 

Els heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de gasten, we zijn met een kleine groep . Wegens 

ziekte en andere verplichtingen zijn enkele leden afwezig. Twee leden zijn naar de bijeenkomst: 

Dementievriendelijke gemeente.. 

 

2. Bespreken Jeugdhulp verordening en beleidsregels  

• Bastiaan legt uit dat het sociaal domein een domein in ontwikkeling is, met veel veranderingen 

als gevolg. 

• We stellen vast dat tekstueel vooral de beleidsregels zeer zwak zijn.  

• De beleidsregels zijn vrij algemeen, in de verordening staat wat er moet staan. 

• De eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken gaat in 2020 naar € 19,00 per maand 

• Bastiaan en Anita noteren onze opmerkingen, in de volgende vergadering komen we erop 

terug 

 

3.  Kort overzicht WMO beleidsregels en verordening. 

Voor de volgende vergadering . Opmerkingen naar beleidsambtenaar. 

 

5. Bericht van Eric Groot Antink 

• Afgesproken is dat Eric op de vergadering van 8 mei komt voor info over Leefklimaat en 

Dementie vriendelijke gemeente. 

 

6. Concept verslag 13 maart 

• Onder 2 de klantenraad heeft wel een begroting ingediend maar geen budget 

• Op de besluitenlijst komt te staan dat de klachten die de Wmo raad hoort doorgestuurd worden 

naar de klantenraad van Incluzio 

 

7. Gesprek over onze rol en taak 

• De taken waar de Wmo advies raad zich mee bezig houdt zijn breder misschien moeten we de 

naam omzetten, de huidige aanwezigen kiezen voor Adviesraad Sociaal Domein, komen we 

volgende vergadering op terug. 

 

8. Jaarrekening 2018 Begroting 2020 verhoging presentiegeld 

• Voorafgaand aan de volgende vergadering wordt de boekhouding gecontroleerd.  

• Verhoging presentie geld. De VNG heeft als richtlijn € 60, 00 presentiegeld. De vergadering 

gaat akkoord met € 50,-- presentiegeld met terugwerkende kracht van 1 januari 2019. Dit 

voorstel gaat naar het college 

 

9.Voortgang website 

• Is nu klaar voor gebruik.  

•  

10. Jaarverslag Incluzio 

• In de gemeenteraad was er een opmerking dat het een mooie prospectus is, de Wmo raad geeft 

verder geen commentaar. 

 

11.Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 



• Bewonersavond van Breezand, werd druk bezocht, veel opmerkingen gingen over onderhoud 

e.d. 

 

12. Post 

• Twee leden gaan naar de bijeenkomst van e health naar e social en naar de bijeenkomst 4 jaar 

participatiewet: banen afspraak banen en beschut werk 

• De stukken 027 Partners in participatie en 028 Het eerste jaar koplopers inzichten en 

aanbevelingen voor clientondersteuning komen op de agenda voor de volgende vergadering 

 

12a. Rondvraag 

Mevr. N. Groet heeft een tijdelijke baan aangenomen en heeft geen ruimte voor de Wmo raad 

 

13. Sluiting 

Met dank aan allen sluit Els de vergadering 

 

Volgende vergadering WOENSDAG 8MEI  19.30 UUR in Middenmeer 

 

Actiepunten: 

 

• Juni vergadering de wethouder uitnodigen  

• Mei vergadering Eric Groot Antink 

• Juni vergadering Anja Broers, over sociale kaart  

 

voor de  agenda van 8 mei:  

• Poststukken 027 en 028,  

• 027 Partners in participatie_ 

• 028 Het-eerste-jaar-koplopers-inzichten-en-aanbevelingen-voor-cliëntondersteuning 

• onze rol en taak 

• website 


