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Mevr. van Gent (wethouder);  Mevr. Hinke en Mevr. Feenstra namens de gemeente  

1. Opening 

 Voorzitter heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder wethouder van Gent en de 

beide ambtenaren 

 

2. Bijpraten met wethouder mevrouw van Gent 

• Wanneer komt er een klant tevredenheids onderzoek ? 

Dit is een wettelijke verplichting, gaat buiten Incluzio om , wordt door een onafhankelijk 

bureau gedaan en het rijk neemt een steekproef. Wordt waarschijnlijk september. 

• Hoe gaat het met de financiën in Hollands Kroon ? Iedere avond is er op de tv wel iets over 

huishoudelijke hulp, jeugd of psychiatrie. De afgelopen jaren werd dit gecompenseerd, maar 

dit jaar  is er 2 miljoen te kort op jeugdzorg. Volgens de wethouder springt de gemeente bij. 

Het tekort kan snel oplopen door ingewikkelde casussen;  

• Hoe staat het met de dementie monitor.  

Een aantal raadsleden en andere belangstellenden worden door Geriant opgeleid tot 

ambassadeur, zodat ze overal uitleg kunnen geven over hoe om te gaan met mensen met 

dementie 

• Wat is er waar van de verhalen rondom Horizon ? Er zijn nog wat kinderziektes te overwinnen, 

maar het gaat goed komen. De media geeft soms een eenzijdig bericht volgens de wethouder. 

De wethouder is tevreden over het functioneren van Horizon 

• Donderdag 19 september is er een beeldvormende vergadering, met inwoners in gesprek over 

het sociaal domein. 

• Hoe gaat het met het VN verdrag ?  

Er wordt gewerkt aan een vervolg van de beeldvormende vergadering, daar krijgen we nog 

bericht over, 

 

3.  Punten uit het overleg met mevrouw Feenstra 

• Men is op bezoek geweest bij de gemeenten Kampen en de Drechtsteden (Dordrecht e.o.) en 

er wordt nu gekeken wat de meerwaarde voor Hollands Kroon kan zijn. De Drechtsteden zijn 

klein begonnen. Wat is het doel van dit bezoek 

• Met enkele mensen die een totaal behandelplan krijgen waarbij alle facetten van het sociaal 

domein betrokken zijn. 

• In Alkmaar komt een pilot project met 8 jongeren die een sociale stage gaan lopen, men wil 

het geen dienstplicht noemen. 

• Er gaat gekeken worden naar de beheersmaatregelen  tussen Incluzio en gemeente. 

• Er komt in oktober een werksessie, Incluzio, klantenraad en Wmo raad. Begonnen wordt te 

kijken naar de gebruikelijke zorg. 

• Actie programma  zorg voor jeugd wordt een actieplan.  De Wmo raad krijgt het conceptplan 

toegestuurd. 

• Het is mogelijk om via de gemeente reclame te maken voor de nieuwe website van de WMO 

raad 

 

4. Jeugd en Wmo verordening/beleidsregels 

• Die komen 20 juni in de raad. Ze blijven flexibel aan het eind van het jaar komen er weer 

aanpassingen. 

• Bij voorliggende voorzieningen  worden de afspraken wel vastgelegd maar men krijgt geen 

beschikking. Is men het er niet mee eens kan men een klacht indienen. 

• De WMO adviesraad vindt dit niet de goede procedure omdat als je het niet eens bent met het 

vastleggen van de afspraak, je direct in een klachtenprocedure komt ipv een bezwaar tegen een 

beschikking 

 



5. Mevrouw Anja Broers is wegens ziekte verhinderd 

 

6. Concept verslag mei 

Worden na correctie goedgekeurd 

 

7. Onze Rol en taak 

• Kijken naar het tevredenheids onderzoek in september 

 

8. Website 

De nieuwe site krijgt steeds meer inhoud. 

 

9.Verslagen externe bezoeken 

• Bezoek aan bijeenkomst van Per Saldo geweest, verslag is toegestuurd 

• Twee leden zijn naar de bijeenkomst van Geriant geweest in de Cultuurschuur, zij hebben zich 

opgegeven voor ambassadeur. 

• Twee leden zijn op 9 mei naar de bijeenkomst van Samen geweest over de toekomst 

bestendige zorg. Het verslag wordt toegestuurd. 

• Eén van ons was aanwezig bij een avond voor ouders van autistische kinderen. Deze is  

georganiseerd door het mantelzorg centrum. Doel van deze bijeenkomsten: onderling contact 

en uitwisseling van ervaringen. 

 

10. Post 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

11. Rondvraag  

Op de agenda voor de komende vergadering: Wat te doen met structurele klachten; 

Op zaterdag 2 november houden we onze volgende studie dag 

 

12. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering, en wenst allen een goede zomer 

 

 


