
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 09-09-2020   

gehouden in Middenmeer 

 

Aanwezig: Jan Verduin, Siep Rienstra, Ronald Kuiper, Huub Hermans, 

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

Namens de gemeente:  mevr. A Feenstra, mevr. S Hendriks. 

Afbericht van: Wim de Graaf, Bert Hovius, Marry Borst. 

 

1.Opening 

Els opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder mevr. Hendriks die de 

taak van mevr. Broers overgenomen heeft en aan Huub, die voorgedragen is als lid van de Wmo raad 

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

Agenda aanvullen met mededelingen van mevr. Feenstra Besloten wordt om agenda punt 5 eerst te 

behandelen. 

 

5. In gesprek met Mevr. Hendriks over de pilot: Welzijn op recept. 

Per 1 juli is dit project opgezet. Het doel is om mensen die met licht psychosociale klachten niet gelijk 

doorsturen naar de ‘medische wereld’, maar naar het welzijnswerk. De sociaal makelaar (heeft de 

regie) zoekt de verbinding met huisarts, praktijk ondersteuner (p.o.h.) en client. Hij gaat samen met de 

client zoeken naar een passende plek waar de client ingezet kan worden in b.v. vrijwilligerswerk of 

ondersteuning bij hobby’s.  

Er wordt (nog) geen behandel traject uitgezet, de pilot duurt 1 jaar en wordt mei/juni 2021 geëvalueerd 

Ieder wijkteam heeft één sociaal makelaar.  Er is een kerngroep bestaande uit 6 personen  

Het is een laagdrempelig project. Binnenkort is de folder klaar. 

 

5a. Mededelingen van en gesprek met mevr. Feenstra. 

 

De zomerstop van de huishoudelijke hulp. Terugkoppeling ervaringen geen inval huishoudelijk hulp 

bij vakantie: het heeft volgens de gemeente niet tot meer klachten geleid en ook niet tot schrijnende 

situaties.  

 

Er is een start gemaakt met de sociaal makelaars en ambassadeurs, deze zorgen voor de contacten en 

onderhouden het netwerk met de keten partners.: verbinding, korte lijnen, wijkteam beter vindbaar te 

maken. 

 

Start team toegang en voorzieningen: intaketeam gaat zich focussen op motivering, termijnen, 

algemene wet bestuursrecht etc. Bedoeling is dat de start per 1 oktober is.  

 

Er komt een onderzoek naar school uitval i.s.m. de opvoed poli. Gekeken wordt om een pilot te 

ontwikkelen om de doelgroep (middelbare schooljeugd) beter in kaart te brengen en te kijken wat we 

kunnen doen. 

 

De toewijzing subsidie (€40.000) van het stimuleringsfonds eHealth thuis COVID 19 2.0 wordt 

ingezet voor jongvolwassenen (18-23 jaar) 

 

Casus overlijden moeder opvang door oom en tante, verbouwing, waarbij er creatief gezocht wordt 

naar een kwalitatief goede oplossing tegen de minste kosten. Transformatie denken: wat is het beste 

voor client maar hoe kunnen we het geld beperken.  

 

De 2e kwartaalrapportage en memo aan de raad worden binnenkort ter info aan de Wmo raad 

toegestuurd. 

 



Het project vechtscheidingen en verminderen van OTS (onder toezichtstelling) gaat starten (onderzoek 

fase) en wordt boven regionaal aangepakt. Mevr. Roolvink is afgevaardigde van de gemeente Hollands 

Kroon. 

De stand van zaken onderzoek naar nieuwe Raad Sociaal Domein, door Petra van der Horst loopt 

vertraging op. De participatiewet raad heeft tot 6 oktober de tijd om zich uit te spreken. 

 

Binnenkort mogen we de officiële benoeming van Huub verwachten. Collegevoorstel voordracht 

nieuw lid wordt geschreven.  

 

In december komt er weer een zorgkrant oplage 15000 stuks over de verspreiding wordt nog 

nagedacht.  

 

Client onderzoek 2019 (CEO, verplicht jaarlijks onderzoek) is gestart de eerste resultaten zijn bekend 

en worden ter info aan de Wmo adviesraad gestuurd.  

 

3. Verslag van juli 2020 

Wordt onder dankzegging goed gekeurd.  

 

4. Zaken uit het verslag 

Er zijn geen zaken die besproken hoeven te worden. 

 

6. Uit het overleg met de wethouder  

De wethouder maakt haar excuus voor het niet uitnodigen van de Wmo raad bij de beeldvormende 

vergadering inzake Incluzio.  

Voortaan krijgt de Wmo raad op tijd alle raadstukken die betrekking hebben op de Wmo 

De wethouder heeft moeite met de voordracht van een nieuw lid voor de WMO-adviesraad. Het DB 

stelt voor deze voordracht in te trekken. De vergadering is akkoord. Siep en Jan zullen met de 

kandidaat in gesprek.  

In corona tijd zijn de vergaderingen van de WMO-raad besloten. 

 

7. Uitgaande post 

Brief aan college met verzoek de heer H. Hermans te benoemen tot lid van de Wmo raad.  

 

8. Ingekomen post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

9. Externe bijeenkomsten 

Jan, Els en Sandra hebben meegedaan aan het onderzoek van de toetsingskamer, verslag komt nog. 

Door een misverstand stonden Els en Nel voor een afgelast afscheid van mevr. Smink. 

Babs gaat naar de theater avond in Wieringerwerf over dementie. 

 

10. Rondvraag 

Jan heeft bij de vergadering van vrijwillig onafhankelijke adviseurs (VOA’s) al gehoord over de 

reorganisatie bij Incluzio, vreemd dat de Wmo adviesraad dit nu pas hoort. 

Sandra merkt op dat Movisie een abonnement heeft van 4 tijdschriften wil de Wmo raad zo’n 

abonnement ? We besluiten eerst eens naar de website van Movisie te kijken. Zij doet voor de 

volgende vergadering afbericht. 

 

11. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Els de vergadering. 

 

 

 

. 

 



Actiepunten: 

• Klachten  van mensen betreffende de Wmo doorsturen naar klantenraad Incluzio 

• Jaarprogramma 

• Prioriteiten. 

 

 

Volgende vergadering woensdag 14 oktober om 19.30 uur in Middenmeer 


