
Verslag vergadering Wmo-raad Eollands Kroon d.d. 10-0G2020 gehouden in Middenmeer.

Aanwezig: Jan Verduir; Siep Rienstra, Wim de Graat Ronald Kuiper, Els Wessels (voorz-), Sandra
Bakker, Babs Lont Nel Slob (notulist).

1. Opening.
Els opent de vergadering en is blii dat iedereen gezond is gebleven.

2. Vaststellen agenda en mededelingen.
Toegevoegd wordt:

Sollicitaties.
DhÍ. H. Hermans is door de sollicitatie commissie gehoord en wordt voorgedragen als Wmo-raadslid.
De vergadering stemt hierrnee in. De heer Hermans zal voorgedragen worden aan het college van
B&W.

Vergaderen: Ondanks de zomerstop, willen we 15 juli toch vergaderen er is nog zoveel te
bespreken.

3. Yerslag van maart 2020.
Wordt onveranderd goedgekeurd.

4. Zaken uit het verslag.
Er z{in geen zaken die nader besproken moeten.

5. Uitgaande posí
Wordt voor kennisgeving aÍrngenomen

6. Ingekomen post.
o Het antwoord op onze brief op de toezichthouder is erg yaag. Graag meer duidelijkheid.

Wij willen ook graag inzicht in het tijdpad.
o De verordening leerlingenvervoer . Klopt het dat kinderen die naar een bijzonder onderwiis

gaan mogelijk een eigen bijdrage gwraagd wordt?
r De advies waag over de huishoudelfrke hulp in vakantietijd vinden w{i geen goed voorstel.

Wij zullen melden dat de WMO raad hier negatief op zal adviseren-
. Vraag over resultaat gericht indiceren. De vergadering denkt dat dit niet moet. (is het

wettel[j k toegestaan?).

7. Externe bijeenkomsten.
Iedereen heeft het interview van de Koepel erg prettig gevonden. Verder waÍen er gser bijeenkomsten
bijgewoond.

8. Rondvraag
r Is er in Hollands Kroon een toetsingskader voor de jeugd? Sandra zal hier naar kijken.
r Aan het college wordt gevraagd om zaken betreffende het Sociaal Domein, dat ook wrj de

memo's ontvangen die de gemeenteraad kriigt.
o Voor de dyslectische zorg is een waclrtllst van ruim 3 maanden.
o De VOA's ervaÍen dat Incluzio de cliënten informeren over onafhankelijke

cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek.
r Werkprocessenlncluzio.

9. Sluiting.
Els sluit de vergadering af met een uitnodiging tot nog even napraten met een drankje.

Agenda punten volgende vergadering.
o Jaarrekeniugenkascontole
. Jaarprogramma.
o Prioriteiten.
o Gesprek en biipraten met beleidsambtenaar mevr. A. Feenstra
e Volgende vergadering: woensdag 15 juli om 1930 uur in Middenmeer.


