
Verslag Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 15-07-2020  gehouden in Middenmeer 

 

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

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

Namens de gemeente: mevr. A. Feenstra 

 

1.Opening 

Els opent de vergadering. Na een periode van niet kunnen vergaderen is het goed om elkaar 

eindelijk weer te ontmoeten. Fijn dat de ruimte in de Meerbaak coronaproof is gemaakt.  

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

Agenda wordt aangevuld met verslag sollicitatie commissie 

 

3.  Verslag van maart 2020 

De VOA’s  merken dat er door de medewerkers van Incluzio wordt gewezen op de 

mogelijkheid van onafhankelijke ondersteuning. 

 

4. Zaken uit het verslagen 

Geen bijzonderheden 

 

5. In gesprek met mevr. A. Feenstra 

• Voor het resultaat gericht indiceren wordt gewacht tot het besluit van de 2e kamer. 

• De nieuwe opzet adviesraden. In oktober horen we er meer van. 

• Cliënt ervaringsonderzoek 2020 wordt door bureau Magis verzorgd. Mevr. Feenstra stuurt de 

vragenlijsten nog naar Siep. 

• Cliënt tevredenheidsonderzoek 2019 wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 

uitgevoerd. Alle cliënten worden door Magis telefonisch benaderd. Ook de jeugd. 

• De Wmo-raad wil graag dat de stukken voor de gemeenteraad over jeugd en Wmo ook naar de 

Wmo-raad gestuurd worden. 

• Gevraagd wordt of mevr. Hendriks op de Wmo-raad vergadering van 9-9-2020 uitleg komt 

geven over de pilot Welzijn op recept. 

• Er komt nog een bijeenkomst van samen Sterk, klantenraad Incluzio, Wmo-raad en 

belangstellenden. 

• Klachten over Incluzio gaan nu rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Incluzio. 

• Iemand van team Vitaliteit schuift aan bij de contact gesprekken met externe partner van 

Incluzio. 

• Klachten en bezwaar worden meer inzichtelijk gemaakt. 

• Terugkerende indicaties worden nu voor een jaar afgegeven i.p.v. een half jaar. 

• Er is bij team Vitaliteit en Incluzio een kernteam samengesteld die vergaderen iedere 14 

dagen, innovatieplannen van Incluzio worden aan dit kernteam voorgelegd. 

• Vanuit de gemeenteraad is er een onderzoek naar Incluzio gestart. 

• Er zijn wachtlijsten dyslexie. Gevraagd wordt  waarom heeft men voor dit bedrijf ( RID) heeft 

gekozen. 

• Leerlingenvervoer gaat nu i.s.m. gemeente Schagen er ligt een voorstel om regionaal te kijken 

naar het vervoer in het algemeen. De WMO raad wil graag als gesprekspartner meedoen, dan 

wel betrokken blijven.  

• Aan de website van de gemeente wordt gewerkt. 

 

6. Jaarrekening 2019. Verslag kascommissie 

• De kascommissie heeft de jaarrekening in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge 

verleend.  

• De kascommissie van 2020 zal uit Bert en Babs bestaan 

 

7. Uitgaande post 



• De WMO-raad heeft per brief de heer Huub Hermans voorgedragen als nieuw lid van de 

WMO-adviesraad 

• De beide andere sollicitanten hebben zich om privé redenen terug getrokken. 

 

8. Ingekomen post 

• Wordt voor kennisgeving aangenomen 

• Els en Jan gaan 8 september naar het afscheid van Janneke Smink. 

 

9. Externe bijeenkomsten 

• Jan heeft van de Koepel een Webinar bijgewoond, die ging over een GGZ vriendelijke 

gemeente, het verslag stuurt hij de wmo-raad toe. 

 

10. Rondvraag: 

• Per Saldo geeft via Zoom cursussen, deze zijn ook voor niet leden te volgen  

• Jan heeft nog niet alle verslagen om op de website te zetten. 

• Bert bedankt voor de bloemen. 

• Wim doet voor volgende vergadering afbericht. 

 

 

Actiepunten: 

• Jaarprogramma 

• Prioriteiten. 

 

Volgende vergadering woensdag 9 september om 19.30 uur in Middenmeer 


