
Verslag vergadering Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 12-05-2021  

 

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

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

Namens de gemeente: A. Feenstra, R. Remmerswaal. 

Afwezig : Marry Borst en Ronald Kuiper 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, fijn elkaar weer eens te zien 

Aan de agenda wordt toegevoegd: in gesprek met A. Feenstra / R. Remmerswaal. 

 

1a In gesprek met A. Feenstra / R. Remmerswaal 

R. Remmerswaal gaat het stokje overnemen van A. Feenstra. R. Remmerswaal was eerder werkzaam 

als kwaliteitsmedewerker Incluzio en werkt dus nu bij het team vitaliteit. 

• Dit team is op het ogenblik druk met het coronasteunfonds, wat opvalt is dat er weinig 

aanvragen zijn van sportverenigingen. Als ze voor 2020 niet in aanmerking komen misschien 

dan wel voor 2021. 

• Er is een landelijk initiatief om inwoners die niet met de digitale snelweg overweg kunnen te 

helpen, hier sluit Hollands Kroon zich bij aan het project heeft de naam IDO (informatie 

digitale overheden). 

• Aanpassen PGB tarieven, sommige tarieven gaan naar beneden om in evenwicht te komen met 

de omliggende gemeenten. 

• Op ons advies is de eigen bijdrage van het leerlingenvervoer geschrapt. 

• Ambtelijke ondersteuning aan de Wmo-raad wordt niet vanuit de gemeente gedaan,  

• De subsidie wordt verhoogd zodat de Wmo-raad zelf op zoek kan gaan. 

• Beleidsregels indiceren wordt uitgesteld. 

• De vakantieperiode voor de huishoudelijke hulp is gelijk aan vorig jaar. Er is wel meer de 

nadruk op; geen vervanging altijd in overleg. 

• Waarom heeft de Wmo-adviesraad niets gehoord van de tussen evaluatie 18+.  

 

2. Verslag van 7 april 2021 

Wordt onder dankzegging goed gekeurd.  

 

3. Leerlingenvervoer 

De Wmo-raad is positief over het feit dat de eigen bijdrage geschrapt is. 

Sandra maakt een concept over ons advies en stuurt het naar Siep 

 

4.  PGB (poststukken 033 en 034 

De Wmo-raad is niet blij met de voorstellen. 

Jan, Sandra en Els gaan kijken naar de landelijke tarieven.  

Komt volgende vergadering opnieuw op  de agenda 

 

5. Ingekomen post 

Poststuk 028 Jan en Sandra melden zich aan voor de digitale bijeenkomst 

Siep vraagt een link voor iedereen aan voor de bijeenkomst van 28 mei. 

De vraag om uiterlijk 9 augustus advies te geven, wordt niet gehonoreerd. De Wmo raad vergadert niet 

in de maanden juli en augustus. 

 

6.Rondvraag 

Ambtelijk secretaris, agendapunt volgende vergadering. 

Rooster van aftreden agendapunt volgende vergadering 

Advies aan politieke partijen over het re activeren van de dorpsreden agendapunt volgende 

vergadering 

Wim is tot eind oktober afwezig,  



Nel zorgt voor bloemetje voor degene die afscheid nemen. 

 

7. Sluiting 

Els sluit de vergadering,  

Volgende vergadering woensdag 16 juni 2021 

 

 

 


