
Conceptverslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 10-3-2021  digitaal 

 

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

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

A. Feenstra en M. Karsowidjojo namens de gemeente 

Afbericht van: Marry Borst, Ronald Kuiper. 

 

1.Opening 

Na storingen van teams in het begin, Els had moeite met inloggen, Siep moest per telefoon verder en 

Nel haar microfoon deed het niet heette Els ons van harte welkom 

 

2.In gesprek met A. Feenstra en M. Karsowidjojo: 

M. Karsowidjojo praatte ons even bij over de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer.         

Zij bedankte voor onze input die ze in de stukken verwerkt had en vroeg of ze onze feed back zo snel 

mogelijk kon krijgen. 

Wordt agenda punt volgende vergadering. 

A. Feeenstra: 

Zal vragen of E. Groot Antink volgende vergadering het projectplan Senioren Wonen adviseur wil  

toelichten. 

Er komt een pilot in ’t Veld & Zijdewind met het project leefbaarheid. 

Van het project toegang maakt Movisie een heel groot proces, de informatie landt niet bij degene voor 

wie het bedoeld is. Graag onze medewerking om hier naar te kijken. 

De gemeente heeft zich aangesloten bij het informatie knooppunt zorg fraude. 

Volgende week krijgt het team Vitaliteit een bezoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS).  

I en O research gaat helpen met het kijken naar het contract met Incluzio 

R. Remmerswaal gaat A. Feenstra namens de gemeente opvolgen als ons contact persoon bij team 

Vitaliteit voor de Wmo-adviesraad  

Er is een coronateam samengesteld om het Covid herstelfonds te verdelen 

Er is weinig respons bij het tevredenheid onderzoek. Er loopt sinds vorig jaar een continu meting. 

 

3. Verslag van februari. 

Wordt onder dankzegging goedgekeurd. 

 

4. Concept jaarverslag. 

Sandra heeft wat verbeteringen aangebracht, wil iedereen per mail aan Siep zijn opmerkingen laten 

weten? 

 

5.  Poststuk 011. 

Met A. Feenstra besproken. 

 

6. Poststuk 013 Rapportage CEO jeugdwet 2019. 

Wat doet de gemeente met de woningbouw voor de jeugd? 

 

7. Poststuk 014 Rapportage CEO Wmo 2019. 

 

8. Poststuk 015 Vrijwilligersbeleid. 

Handreiking vrijwilligers nog eens bespreken in een fysieke vergadering. 

 

9. Doorgestuurde post. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

10. Ingekomen post. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 



11. Rondvraag. 

Ons advies met betrekking tot de eigen bijdrage bij het gebruik maken van leerlingenvervoer….: 

Eigen bijdrage leerlingen vervoer de gemeente hoeft geen eigenbijdrage te vragen dat zal ons advies 

zijn (agenda punt volgende vergadering) 

Huub heeft de website bekeken, de adviezen van het afgelopen jaar kunnen er nog op en hij mist zijn 

naam bij de leden van de Wmo adviesraad 

Incluzio zoekt via Wonen plus Welzijn  proef personen voor het project Google Emmazorg 

 

14. Sluiting. 

Els sluit de vergadering.  

 

Volgende vergadering 7 april. 

 

. 

 

 


