
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 9-10-2019 gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig: Jan Verduin, Bert Hovius, Ronald Kuiper, Els Wessels (voorz.), Sandra Bakker, Babs 

Lont, Nel Slob  

 

Namens de gemeente  mevr. A. Hinke. 

Gast : Mevr. A Blom. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom in het bijzonder Mevr. A. Blom die zich 

voorstelt als eventueel aspirant lid voor de Wmo-raad. 

 

2.  Uit het overleg met de gemeente 

• VN-verdrag er wordt een nulmeting gedaan om de toegankelijkheid van openbare ruimtes, 

gebouwen en openbaar vervoer te meten, Er is in de begroting een budget opgenomen. 

Begonnen wordt om 38 bushaltes in de gemeente aan te passen. 

• Participatieraad voorstel is dat de voorzitters van beide raden een gesprek hebben met de 

wethouder om te kijken of er mogelijk een sociaal domein advies raad kan komen. Wij 

wachten nog even de studiedag af en bespreken het dan de volgende  vergadering. 

• Het rapport expeditie waar Nel en Marry in 2018 aan hebben meegewerkt is nooit aan de 

Wmo raad gepresenteerd. (dit ontvangen we nog, )  

• Op de website van Incluzio staan meerdere organisaties voor onafhankelijke cliënt  

ondersteuning.  

• Per 15 september is het Mantelzorgcentrum gestopt met de individuele cliënt ondersteuning. 

De organisatie  krijgt te weinig subsidie om deze taak te kunnen uitvoeren. 

• Welke beleidskeuzes worden er gemaakt bij het abonnementstarief eigen bijdrage ? Zijn er 

nog vrijstellingen voor o.a. de minima ,jongeren/studenten.(vooraf ongevraagd advies agenda 

punt volgende vergadering) 

• Beeld vormende vergadering over Sociaal Domein van donderdag 3 oktober   Door de 

overvolle agenda van deze vergadering was er geen tijd voor de publiekstribune om vragen te 

stellen. 

 

3.  Verslag van september vergadering 

• Vraag: kunnen de actie punten  voortaan op de agenda i.p.v. onderaan het verslag ? 

• Punt 2, vraag aan de gemeente hoe het openbaar vervoersbeleid is, als er buslijnen wegvallen. 

• Punt 5 Het advies aan Incluzio moet zijn, dat de klantenraad een onafhankelijk ondersteuner 

nodig heeft. 

 

4. Website 

• Jan zet de nieuwe versie van de verordening en beleidsregels Jeugd en Wmo 2019 op de 

website. 

 

6. Studiedag 

De punten die wij op de studiedag behandeld willen hebben 

 Evaluatie 

 Tijdsinvestering 

 Zichtbaarheid buiten  de gemeente, met welke lokale netwerken hebben wij contact 

 Informatie over de participatie wet 

 Meer secretariële ondersteuning kan wenselijk zijn 

 

7. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

• Leden van de Wmo-raad zijn aanwezig geweest bij de beeldvormende vergadering Sociaal 

Domein. Fijn dat we uitgenodigd waren door de griffie, maar we hadden graag meer 



betrokken willen worden, de beeldvorming was informatief en erg eenzijdig. Wij zijn 

benieuwd naar het vervolg. 

• De Alzheimerdag was een leuke en informatieve dag. Bert en Babs zijn officieel ambassadeur 

van de gemeente. Zij bezoeken winkeliers om voorlichting te geven over dementie. De 

winkeliers kunnen dan een vignet aanvragen (dementie vriendelijke winkel) 

• Aanwezig geweest bij de kick off van de buurtcirkel in Wieringerwerf, bedoeling is dit over 

de hele gemeente uit te rollen. Buurtcirkel is een project tegen eenzaamheid. 

• Project Kolhorn van de gemeente : Gemeente vraagt wat is Kolhorn, maar bedoeling is hoe zet 

je Kolhorn recreatief op de kaart, vervolg 18 oktober. 

 

8. Ingekomen post  

 Informatiefolder Incluzio in de folder staat PGB beperkt zichtbaar. Je moet heel duidelijk 

aangeven dat je een PGB wilt. We zetten vraagtekens bij deze folder. 

 De problematische situatie van een client van Incluzio stond op de agenda van de 

gemeenteraad vergadering van september en is niet behandeld 

 Ingekomen post verder voor kennisgeving aangenomen 

 

9. Rondvraag 

• Siep en Sandra hebben meegewerkt aan vragen/interview  over het sociaal domein van de 

gemeente. We hebben er verder niets meer van gehoord. Wel het eigen interview gelezen. We 

vragen ons af wat hier verder is gedaan. ( op de agenda actie punt) 

• We willen graag kennismaken met de beleidsmedewerkers  betreffende vitaliteit 

• Hoe is het met de voortgang van het 3D beleid.  ( Is nog weinig zicht op) 

• We willen graag de antwoorden van de wethouder op de vragen uit de beeldvormende 

vergadering.  

 

10. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering, en wenst allen wel thuis 

 

Volgende vergadering DONDERDAG 14 NOVEMBER  19.30 UUR in Middenmeer 

 

 


