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Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d.16-06-2021  
 
Aanwezig : Jan Verduin, Siep Rienstra,  Huub Hermans, Bert Hovius, Ronald Kuiper, 
Els Wessels (voorz.), Sandra Bakker,  Babs Lont, Nel Slob (notulist), 
Namens de gemeente: A. Feenstra, R. Remmerswaal. 
Afwezig : Marry Borst en Wim de Graaf  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 
 
2. Ruimte voor R. Remmerswaal  en afscheid  A. Feenstra 
* De verordening en beleidsregels leerlingenvervoer worden herschreven in begrijpelijke taal 
en in september 2021 naar de gemeenteraad gestuurd. Er wordt aan de Wmo Adviesraad 
gevraagd om de beleidsregels en Verordening door te nemen en opmerkingen aan R. 
Remmerswaal te versturen.  
* Op de site ‘denk mee’ met Hollands Kroon is een enquête uitgezet over toegankelijkheid, 
er waren 11 reacties. 
* Folder van Incluzio is herschreven en staat op de website. 
* De PGB tarieven worden dit jaar niet aangepast. In september/ oktober 2021 zullen 
Incluzio en gemeente Hollands Kroon hierover overleggen.  
* De pilot ( her indicatie) resultaatgericht indiceren voor huishoudelijke hulp wordt 
uitgesteld. 
* De Wmo-raad vraagt zich af hoe het gaat met de afvalheffing wanneer er sprake is van 
extra afval in verband met medische oorzaken? (Waarschijnlijk wordt de heffing per 1 
januari 2022 ingevoerd en dan wordt geteld of er extra kosten zijn voor huishoudens die 
extra afval hebben in verband met medische oorzaken).  
* C. de Greef heeft binnen het team Vitaliteit van de gemeente jeugd 18+ in haar 
portefeuille/ of onder haar werkzaamheden. Zij wil zich volgende vergadering aan ons voor 
komen stellen. 
* Advies over het project Jeugdzorg Plus kan niet voor de gevraagde 9 augustus gegeven 
worden, omdat deze datum midden in het zomerreces valt. 
 
De voorzitter bedankt A. Feenstra  voor haar inzet en overhandigd een bloemetje met 
attentie. 
  
3. Verslag van 12 mei 2021 
Naar aanleiding van: 
We moeten zelf een ambtelijk ondersteuner zoeken. Een ieder gaat in zijn eigen kring 
opzoek. 
Rooster van aftreden : Bert, Jan, Els, Babs en Siep zijn aftredend. Alleen Siep vertrekt. 
Volgens het rooster is Wim in 2022 aftredend. 
Kascontrole, de kascommissie heeft alles in orde bevonden. Volgend jaar doen Bert en Wim 
de kascontrole. Siep stopt met het penningmeesterschap. Jan neemt het 
penningmeesterschap op zich. Zij regelen de overdracht binnenkort. 
Ons advies aan het college is om weer beleid te maken met betrekking tot het opnieuw 
instellen van de dorpsraden en deze financieel te ondersteunen. Huub en Jan  stellen een 
concept advies  en dit concept wordt in het overleg van 8 september2021  besproken. 
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In de gemeente Hollands Kroon wordt binnen het  PGB geen mogelijkheid geboden voor het 
vrij besteedbaar bedrag en er is geen standaard optie voor inwisselbare zorg.  Nu de tarieven 
bijgesteld zijn kunnen wij hier advies op uitbrengen, Ronald en Sandra zullen zich hierover 
buigen. 
 
4. Jeugdzorg Plus 
Sandra is het aanspreek punt voor het project Jeugdzorg Plus.  
Het streven is 0 kinderen in de gesloten zorg, meer ambulante professionele zorg, zodat 
kinderen thuis kunnen blijven. Het tijdspad om voor 9 augustus 2021 advies op te stellen is 
te kort. Dit vraagt meer tijd.  
 
5.  Jaarrapportage IHK 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
6. Ontwikkelingen Integrale Crisisdienst Jeugd en jaarverslag 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Memo raad 21-04-20 bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering ( 051)  
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Nieuwe wet Inburgering 
(Wij wachten info vanuit de gemeente af) 
 
9. Ingekomen post 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
10.  Overdracht secretariaat aan Huub 
Huub neemt het secretariaat over van Siep.  Huub gaat adressen voor de koepel en de 
Kamer van Koophandel aanpassen.  
Graag ziet de Wmo raad de maandelijkse Dagelijks Bestuur bijeenkomst met de 
beleidsmedewerker weer hersteld, Nel en Huub zullen dit gaan aankaarten en met R. 
Remmerswaal  bespreken. 
 
11. Rondvraag 
Geen vragen  
 
12. Sluiting 
Voorzitter en leden bedanken Siep voor zijn inzet en voorzitter overhandigt een bloemetje 
met attentie. De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een goede zomer. 
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Actie- en besluitenlijst  

Actie Wie  Wanneer  

Uitnodigen voor de 
volgende vergadering 8 
september 2021: C. de 
Greef heeft.  

Huub & Els Augustus 2021 

Bespreken maandelijks 
overleg met dagelijks 
bestuur met R. 
Remmerswaal 

Huub & Els Bespreken in de vergadering 
van 8 september 2021 

Adressen Koepel Wmo raad 
aanpassen & Kamer v. 
Koophandel  

Huub   

Concept advies opstellen 
om binnen het PGB de  
mogelijkheid aan te geven 
voor het instellen van een 
vrij besteedbaar bedrag en 
de mogelijkheid voor 
inwisselbare zorg.  

Ronald & Sandra Bespreken in de vergadering 
van 8 september 2021 

Advies aan het College 
opstellen om weer beleid te 
maken met betrekking tot 
het opnieuw instellen van 
de dorpsraden en deze 
financieel te ondersteunen.  

Huub & Jan Bespreken in de vergadering 
van 8 september 2021 

Kascontrole Bert & Wim Kascontrole agenderen voor 
volgend jaar 

Afronden boekjaar 2021 
als penningmeester  

Siep  December 2021 

Overdragen 
penningmeesterschap aan 
Jan.  

Siep & Jan  Juli/ augustus 2021  

   

 
Volgende vergadering WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021 
Agenda: 
 Kennismaking met C. de Greef van de gemeente. 

- Advies dorpsraden 
- Advies nieuwe pgb tarieven. 


