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Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 7-4-2021 digitaal 

 

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

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

Mw. A. Feenstra, mw. M. Karsowidjojo en dhr. E. Groot Antink namens de gemeente.  

Mw. M. de Jager (Wonen plus Welzijn. WPW).  

 

1.Opening 

Els opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, 

 

2.In gesprek met dhr, Groot Antink en mw. M. de Jager.  

Mw. de Jager legt uit wat een woonadviseur is en doet. Senioren zijn vaak slecht voorbereid op hun 

toekomst en krijgen door de VOA’s  ( die getraind zijn als woon adviseur) , hulp over alles wat met 

wonen te maken heeft. Onder de kreet ‘laat ouderen niet vallen of stikken’ gaat dit project na de 

zomervakantie van start. M. Bruin is de projectleider, zij gaat bijeenkomsten organiseren om 

voorlichting over wonen te geven. 

 

Als kwartiermaker in Hollands kroon gaat Mw. de Jager inventariseren wat de behoeften zijn in alle 

dorpen van de gemeente is en gaat eventuele initiatieven ondersteunen. Er wordt gestart in een aantal 

dorpen.  

In Kreileroord wordt begonnen met een enquête die ook in het pools vertaald wordt. Er wordt 

behoeftepeiling gedaan middels een enquête. Deze enquête wordt ook in Pools vertaald in verband met 

het aantal Poolse inwoners in de dorpen.  

In Kolhorn is groep 7 en 8 van de basisschool betrokken om naar de behoeften te vragen. De 

leerlingen gaan het dorp in om met de inwoners te praten.  

Jammer is dat de meeste dorpsraden door gebrek aan subsidie zijn opgeheven. Wmo adviesraad zou 

graag zien dat deze raden weer ondersteuning vanuit de gemeente krijgen (financieel). 

De Wmo adviesraad wordt meegenomen in de informatie vanuit de evaluatie.  

 

3. Gesprek met Mw. A. Feenstra, mw. M. Karsowidjojo 

Mw. M. Karsowidjojo bedankt voor de feedback op het leerlingenvervoer, Deze feedback is op de 

beleidsregels. De eigen bijdrage voor kinderen de naar het speciaal onderwijs gaan is zoals de 

landelijke norm is. 

Ons advies is de eigen bijdrage voor deze ouders los te laten. Ouders hebben al zorgen en extra kosten 

genoeg. 

Mw. Feenstra, mw. Karsowidjojo  beloven er nog eens naar te kijken. Mw.  Karsowidjojo stuurt ons 

het kostenplaatje en daarna geven wij ons advies. 

Mw. Feenstra vertelt dat er gekeken gaat worden naar aanpassing van de  pgb tarieven, zodat de 

tarieven in lijn zijn met de tarieven van  de regiogemeenten. 

Op de vraag van Els over de ambtelijke ondersteuning voor de adviesraad antwoordt Mw. Feenstra,, 

dat ze nog geen actie heeft ondernomen. Dat de participatieraad deze zelf geregeld hebben en uit eigen 

budget betalen. 

Mw. R. Remmerswaal is bij de volgende vergadering aanwezig en neemt de taken van Mw. Feenstra 

over. Mw. Karsowidjojo  was voor een half jaar bij Hollands Kroon werkzaam en gaat per 1 mei naar 

een andere klus. Zij bedankt voor de prettige samenwerking. 

 

4.  Concept verslag maart 2021 

Het verslag wordt na de aanpassingen goedgekeurd. 

 

5. Vaststellen jaarverslag 2020 

Het jaarverslag wordt na de goedgekeurd. 

 

6.1 Google Emma zorg speaker 

Flyer (bijlage 19) Jan vertelt dat door ziekte van de medewerker dit project vertraging heeft 

opgelopen.. 



Verslag WMO Adviesraad Hollands Kroon april 2021 2 

 

 

6.2 Handreiking onafhankelijk clientondersteuning 

Vergeleken bij de beginperiode van Incluzio is erbij Hollands Kroon (Incluzio) meer aandacht voor de 

onafhankelijke clientondersteuning, we wachten de enquêtes  af. 

 

7. Ingekomen post 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

8. Rondvraag 

Jan: merkt op dat in de dementiemonitor mantelzorg mensen In de kop van Noord-Holland zich sinds 

de Corona maatregelen zich meer belast eenzaam voelen als het landelijk gemiddelde. Zie citaat. 

Terwijl de overige items wel gelijklopen met het landelijk gemiddelde 

 

2.3 Gevolgen van de coronacrisis voor ervaren zorgbelasting 

Een deel van de respondenten heeft de vragenlijst ingevuld na ingang van de coronamaatregelen die de 

bezoekersstop bij verpleeghuizen en sluiting van locaties voor dagbehandeling en dagbesteding tot 

gevolg had. Deze groep kreeg extra vragen voorgelegd over de gevolgen van de coronacrisis voor hun 

zorgbelasting als mantelzorger. Figuur 2.4 geeft weer in hoeverre mantelzorgers zich meer belast 

voelen met de zorg voor de naaste sinds de coronacrisis. 

Figuur 2.4 Ik voel me sinds de coronacrisis meer belast met de zorg voor mijn naaste 

 
 

Babs: De leefbaarheid is oude wijn in nieuwe zakken ons advies: dorpsraden weer activeren 

Huub: hoe gaat dat met het adviseren? Siep als secretaris schrijft de brieven. 

Sandra: we moeten opletten dat de vervoersregels niet met terugwerkende kracht ingaan. 

 

9. Sluiting 

Els sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn bijdrage. 

 

Volgende vergadering 12 mei 2021 

 

Actie en besluitenlijst  

 

Actiepunten  Datum 

Advies opstellen instellen 

dorpsraden 

 Mei 2021 

Website bijwerken  Mei 2021 

Werven nieuwe leden?   Juni 2021?  

Rooster van aftreden  Juni 2021 

 


