
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 11-3-2020 gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig : Jan Verduin, Siep Rienstra, Wim de Graaf, Bert Hovius, Natacha Suarez 

Els Wessels (voorz.), Sandra Bakker,  Babs Lont, Nel Slob (notulist) 

Gast: dhr H. Hermans 

 

1.Vaststellen agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom i.h.b. de heer Hermans  die n.a.v. zijn 

sollicitatie kennis komt maken. De heer Hermans is werkzaam als toezichthouder Wmo in de 

gemeente Hoorn. Hij legt uit wat zijn werk inhoud. Gemeente Hollands Kroon is nog op zoek hoe ze 

deze functie inhoud kunnen geven. 

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld en er zijn geen mededelingen 

 

3.  Verslag van 8 januari 2020 

Na een enkele correctie wordt deze vastgesteld  

 

4. Zaken uit het verslag 

Er zijn geen zaken die nader besproken moeten 

 

5. Verslag van 12-02-2020 door Rianne Kleine Koerkamp 

De rode zinnen zijn onze opmerking en vragen. Op die vragen willen wij liefst een week voor onze 

vergadering van 8 april schriftelijk antwoord.. 

 

6. De verwijsindex Risicojongeren 

In de artikelen die we van Anja Broers gekregen hebben, wordt het heel duidelijk uitgelegd. 

 

7. Prioriteitenlijst 

Sandra legt uit, hoe deze lijst tot stand is gekomen. Onafhankelijke client ondersteuning kwam als heel 

belangrijk uit de bus, Jan en Wim gaan dit onderzoeken 

Als tweede het blok jeugd Natacha en Sandra gaan zich hier over buigen. 

Voor participatie en beleid aan Angela zal gevraagd worden hoe het met het innovatiebudget zit. 

 

8. Jaarrekening 2019 

Doorgeschoven naar volgende vergadering 

 

9. Verslag kascommissie 

Door een misverstand, is deze niet bij elkaar geweest, doorgeschoven naar volgende vergadering 

 

10.Rooster van aftreden 

Er zijn gesprekken gaande om per 1-1-2021 te komen tot een nieuwe raad sociaal domein. Het rooster 

van aftreden laten we nu even los en wachten de ontwikkelingen af. 

 

11. Sollicitanten 

Er zijn 3 sollicitaties binnen gekomen. 

 

12/13. Artikelen van de Koepel 

Worden voor kennisgeving aangenomen 

 

14. Aankondigingen en verslagen van bezoeken aan externe bijeenkomsten 

• Babs is naar het Alzheimer café in Lelypark geweest. 

• Siep is naar een Drieluik Alzheimer geweest. Was georganiseerd door de kerk van Schagen.  

• Allemaal hebben we met de gemeente ons gebogen over de toegang en vindbaarheid van het 

sociaal domein, vooral voor de gemeente een leerzame avond 



• Op 8 april wordt het estafette stokje dementie vriendelijke gemeente overgedragen aan 

Heerhugowaard. Blijft bij ons de vraag wat doet Hollands Kroon om alle kernen dementie 

vriendelijk te maken. 

• Sandra en Els gaan 17 maart naar de bijeenkomst van de Koepel over jeugd. 

 

15. Ingekomen post 

• 018 de folder PGB 2019 is niet correct. 

• 020 Volgende vergadering op de agenda zetten. 

 

16 Rondvraag 

Toezicht kader jeugd, gemeente wat ga je hier mee doen. 

 

17. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering  

 

Actiepunten: 

• Klachten  van mensen betreffende de Wmo doorsturen naar klantenraad Incluzio 

• Jaarprogramma 

• Prioriteiten. 

 

Agenda punten volgende vergadering 

• Onze vragen uit het verslag van Rianne Kleine Koerkamp 

• Jaarrekening en kascontrole 

• Poststuk 20 memo college Incluzio terugblikken en vooruit kijken. 


