
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 13-01-2021  digitaal 

 

Aanwezig : Jan Verduin, Siep Rienstra, Ronald Kuiper, Huub Hermans, Wim de Graaf, Bert Hovius, 

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

 

 

1.Opening 

• Els opent deze eerste digitale vergadering. Iedereen is aanwezig Wim niet hoorbaar, Nel 

onzichtbaar en niet hoorbaar. 

• Els deelt mee dat Henk Klijn een oud Wmo raadslid is overleden. Namens de Wmo raad zal 

zij een kaartje sturen. 

 

2. Vaststelling agenda :  

• De ingekomen poststukken ontbreken. Poststuk 073 komt volgende vergadering op de agenda. 

• Ingekomen stuk 76 verslag antwoorden 18+, hoe gaat het in Horizon nu ? Siep gaat een update 

aanvragen bij de gemeente. 

 

3. Verslag van december vergadering. 

• Bij de uitreiking van dementie vriendelijke gemeente was Bert niet aanwezig. 

 

Naar aanleiding van: 

• De zorgkrant West Friesland heeft iedereen gekregen, De Zorgkrant Hollands Kroon een week 

later hebben alleen Bert en Siep ontvangen 

• Els vindt dat het mantelzorg compliment op de dag van de mantelzorg uitgedeeld moet 

worden en niet op 1 december. 

 

4. Raad voor Samenlevingsvraagstukken 

Het is de bedoeling dat de wethouder onze vergadering zal bezoeken om ons bij te praten . Maar is 

afhankelijk van de corona maatregelen. 

Sandra zet de verschillen van het voorstel van de Koepel nog even op een rij. 

 

069 Conceptadvies Raad voor Samenlevingsvraagstukken gemeente Hollands Kroon - 12 november 

2020 

 

5. . Beeldvormende vergadering. 

De beeldvormende vergadering van 7 januari. Onze vraag is krijg je dan wel de specialistische zorg 

die je nodig hebt. Jan zal het artikel uit de Schagerkrant van 9 januari kopiëren. Dit zal met het verslag 

worden meegestuurd.  

Dit onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad van februari. 

 

6.  Koepel adviesraden houdt online leden ontmoetingen 

Petra van der Horst, directeur bij de Koepel, is gespreksleider en praat met maximaal 18 deelnemers 

over actuele ontwikkelingen en de rol van lokale advies- en cliëntenraden. U kunt vooraf ook eigen 

vragen inbrengen. Geplande data:  

Maandag 8 februari 2021 van 19.30 - 20.30 uur. 

Maandag 15 maart 2021 van 19.30 - 20.30 uur. 

 

Els gaat zich hiervoor aanmelden. 

 

7. Gemeente Hollands Kroon en Incluzio Hollands Kroon willen graag de toegang 

optimaliseren 

Onze conclusie is, dat het helemaal niet ging over ‘toegang’.  Wij vragen ons af wat de bedoeling van 

dit onderzoek was/is. 



Eén van ons heeft het formulier als cliënt ingevuld. Het gaat over ervaringen van cliënten. De meesten 

van ons konden hier niets mee.  

Je verwacht vragen over hoe kom ik met mijn hulpvraag in contact met de gemeente. 

Als cliënt heb je niets met bezuiniging te maken.  

Klachten worden niet goed opgelost. 

Wij gaan navragen wat de bedoeling is. 

 

8.  Postlijst 

 

In dit verslag alsnog de postlijst van de januari vergadering  

 

073 kamerbrief-over-rapportage-wmo-toezicht-2019 Agenda punt voor februari 

vergadering 

074 Reactie op voorgenomen wetswijziging Jeugdwet Kop van 

NH (1) 

 

075 1.24 Memo college  Incluzio Q3-2020  

076 Vragen en antwoorden over Jeugdzorg Plus 202018-2020  

 

 

9. Volgende vergadering 

Is op 10 februari ( weer digitaal?)  met op de agenda het jaarverslag en de jaarrekening 

 

10. Rondvraag 

Niemand had iets voor de rondvraag 

 

11. Sluiting 

Els sluit deze bijzondere vergadering 

 

 


