
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 8 -1-2020 gehouden in Middenmeer 
 
Aanwezig : Jan Verduin, Siep Rienstra, Wim de Graaf, Ronald Kuiper, Natacha Suarez 
Els Wessels (voorz.), Sandra Bakker, Babs Lont, Nel Slob (notulist) 
Namens de gemeente : Nic Zeegers, Anja Broers 
 
1.Vaststellen agenda en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, de agenda wordt onveranderd vastgesteld en er 
zijn geen mededelingen 
 
2. Kennismaken met Nic Zeegers. 
Nic is sinds november in dienst bij Hollands Kroon afdeling vitaliteit, Hij heeft  een deel van de taak van 
Anita Hinke over genomen. Samen met Angela Feenstra nemen ze Wmo en jeugd onder hun hoede. Angela 
blijft ons aanspreekpunt. 
 
3.  In gesprek met Anja Broers over de verwijsindex 
De verwijsindex is een  landelijk digitaal systeem dat het langs elkaar heen werken van gezinnen met 
complexe problemen moet voorkomen. De professional meldt zich met haar/zijn naam en de naam van het 
kind. De bedoeling is als er meerder professionals die met het gezin werken zich ook melden er een match 
ontstaat, zodat er beter op elkaar afgestemd kan worden. Men vertelt het gezin altijd dat er gemeld gaat 
worden.  
 
4. Verslag van de december 2019 vergadering  
Na een enkele aanpassing wordt deze vastgesteld  
 
5. Zaken uit het verslag 
In het gesprek met de wethouder werd de opmerking gemaakt dat Welzorg de taken van HMC had 
overgenomen, nu stellen wij ons de vraag wie doet de controle over die overgang, bestaan alle indicaties 
nog en wie controleert deze. 
 
6. Overzicht agenda en poststukken  

• Voortaan worden onze vragen schriftelijk gesteld i.p.v. mondeling. 

• In februari het jaarprogramma met de gemeente bespreken. Wij maken een prioriteiten lijst.  

• Vergaderrooster wordt goedgekeurd. 
 
7. Verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 
Er zijn geen bezoeken afgelegd 
 
8. Ingekomen Post 
Poststuk 002 de dementiemonitor. , Babs kijkt wanneer het zinnig is om de ambtenaar uit te nodigen 
 
9. Uitgaande post 
Geen uitgaande post. 
 
10. Rondvraag 

• Rooster van aftreden agenda punt volgende vergadering 

• Botst het zijn van een VOA met de Wmo raad ? nee dat kan samen gaan 

• Is er een jongerenraad ? Nee die bestond wel in de oude gemeente Niedorp 

• Website datum moet bijgewerkt worden.  

• Gemeenteraadsvergadering van januari : Op de raadsvergadering van januari staat als ingekomen 
stuk de brief van de insprekers betreffende de werkwijze van Incluzio.   

 
11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering  


