
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 08-05-2019 gehouden in Middenmeer 

 

1. Opening 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de gasten 

 

2. De heer GrootAntink en Mevrouw Beemsterboer/info over leefklimaat en dementie 

vriendelijke gemeente 

Mevrouw Beemsterboer vertelt over de pilot in Breezand. De inwoners zijn bij elkaar geweest en 

hebben aangegeven wat hun wensen zijn betreft de leefbaarheid van hun dorp. Op 17 mei komen ze 

met een plan van aanpak. De eerste gesprekken in Hippolytushoef zijn geweest hier is vooral behoefte 

van de groep 70+ 

Met Barsingerhorn en Kolhorn is contact gezocht, de manegeruimte van Bucephalus wordt gebruikt 

ter vervanging van café de Fortuyn.  

‘t Veld heeft de Superrr en Maria Mater, die nemen een centrale rol in. 

De heer Groot Antink  vertelt over wat er wenselijk is voor een dementie vriendelijke gemeente, 

wachten is nu op begrotingen om een alzheimer café te starten tbv bijeenkomsten voor dementen en 

hun mantelzorgers. 

De volgende bijeenkomst is 21 mei in de Cultuurschuur met Geriant.   ( zie ook hun website)  

 

3.  Jeugdhulp 

De heer Wallage neemt de veranderingen door. De wettelijke termijn gaat lopen nadat de aanvraag 

schriftelijk bevestigd is. 

Beleidsregels zijn toelichting op de verordening. 

De Wmo raad blijft bij hun standpunt dat de beleidsregels tekstueel zeer zwak  zijn en ook qua 

vormgeving te wensen overlaat. 

Er is heel veel gewijzigd, op punten verduidelijkt. Er is veel tijd aan besteed.. 

 

4. Wmo verordening/beleidsregels 

De wijzigingen worden toegestuurd. Als de belbus niet toereikend is moet er maatwerk geleverd. 

Mevrouw Hinke vertelt over de tijdsdruk die ongewoon hoog is. En Besproken de vraag of het dan 

ook aan de beleidsmedewerkers is om ‘nee te zeggen tegen deze tijdsdruk’. 

Ze belooft de stukken zo snel mogelijk toe te sturen, zodat de secretaris maandag 13 mei schriftelijk 

kan reageren 

Secretaris licht nog even toe dat er een brief naar de wethouder gaat over de verhoging van het 

presentiegeld 

Over de naamsverandering wordt opgemerkt dit nog even aan te houden eerst de ontwikkelingen 

afwachten. 

 

5. Concept verslag april 

Onder dankzegging goedgekeurd 

 

6. Rol en taak/Naams aanpassing 

De naam aanpassing even wachten tot de uitslag van de inventarisatie bekend is. 

 

7. Jaarrekening/kascontrole 

Sandra Bakker en Nel Slob hebben de kas gecontroleerd en verlenen de penningmeester decharge. 

Volgend jaar zullen Sandra Bakker en Babs Lont de kas controleren 

 

8. Voortgang website 

De website is bijna klaar.  

 

9.Verslagen externe bezoeken 

We waren aanwezig bij: 

• De bijeenkomst dementie vriendelijke gemeente geweest. 



• De bijeenkomst E health geweest, dat was vooral een presentatie van alle hulpmiddelen die 

beschikbaar zijn 

• Bijeenkomst van de WLZ / Zorgverzekering Een ervaringsdeskundige heeft samen met de 

dagvoorzitter de bijeenkomst geopend 

• Beeldvormende vergadering over het VN verdrag . De informatie werd goed en duidelijk weer 

gegeven, Het was voor de aanwezigen een zinvolle vergadering  

• Een door het Mantelzorgcentrum georganiseerde contact bijeenkomst voor  ouders/ 

mantelzorgers van kinderen met autisme . Jack Sinniger was de gastspreker 

 

10. Post 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

11. Rondvraag  

 

12. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering, de voetbal liefhebbers kunnen nog net de 2e helft gaan kijken 

 

 

 

Volgende vergadering WOENSDAG 12 juni  19.30 UUR in Middenmeer 

 

Actiepunten: 

• Klachten  van mensen betreffende de Wmo doorsturen naar klantenraad Incluzio 

• Uitnodigen : Juni vergadering wethouder Mary van Gent en Anja Broers 

• Onze rol en taak 

• Website 


