
Verslag Wmo-raad Hollands Kroon d.d. 08-09-2021 gehouden in Middenmeer.  

 

Aanwezig: Jan Verduin, Huub Hermans, Bert Hovius, Ronald Kuiper, 

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

Namens de gemeente: R. Remmerswaal, C. de Greef 

Afwezig: Marry Borst, Wim de Graaf, Sandra Bakker 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

 

2. Ruimte voor R. Remmerswaal en C, de Greef. 

Mevrouw C. Greef stelt zich voor zij heeft bij team vitaliteit de zorg voor jeugd 18+ en regionaal 

beleid. Streven is om jeugd zo dichtbij mogelijk te helpen en dat er in 2030 geen verplichte opnames 

meer zijn 

De transformatie visie waarin dit verwoord wordt, wordt 23 september in de regionale raadvergadering 

besproken en zal in de oktober op de agenda staan van de gemeenteraad Hollands Kroon. 

Het door de regionale raad gevraagd advies van de Wmo raden wordt z.s.m. verstuurd. 

R, Remmerswaal: Er komt een memo over doelgroepenvervoer, er wordt een regionaal breed 

onderzoek ingesteld. 

Het advies van de Wmo raad over het leerlingenvervoer wordt z.s.m. verstuurd 

R. Remmerswaal zal aan de wethouder vragen of zij de volgende vergadering aanwezig kan zijn, dan 

kan ze uitleggen hoe het staat met de verandering van Wmo raad, tot raad Sociaal Domein. 

Er komt iedere maand weer een mondeling vooroverleg van Huub en Els met R. Remmerswaal. 

 

3. Verslag van juni 2021 

Na enige aanpassingen goedgekeurd. 

 

4. Leerlingen vervoer 

De Wmo raad is blij dat haar adviezen voor de verordening en beleidsregels leerlingen vervoer 

meegenomen zijn. Officiële Brief met gevraagd advies gaat z.s.m. naar de gemeente 

 

5.  Advies jeugdzorg plus 

Is prima kan de deur uit. 

 

6. Conceptadvies dorpsraden 

Prima kan ongewijzigd verzonden worden 

 

7. Conceptadvies PGB tarieven. 

Brief kan verstuurd 

 

8. Discussiepunt hoever gaan we de stukken van de gemeente gedetailleerd lezen 

In het verleden hebben we overal opgelet, soms leek het of we de stukken herschreven. Hier zijn we 

mee opgehouden, lezen nu op hoofdlijnen en inhoudt. Het is handig dat per onderwerp 1 of 2 leden in 

hun specialisme of interesse uitgebreider lezen en er wat dieper op ingaan, korte terugkoppeling in de 

algemene vergadering en bij twijfel of vragen dit wel weer breder inbrengen.  

  

9. Ingekomen post 

Voor kennisgeving aangenomen 

 

10.  Rondvraag 

Er is in Wieringen een nieuw fietspad geopend, probleem is dat er remmende toegang hekjes staan 

waar het zo smal is dat er geen rolstoel of booster doorheen kan, ook gewone fietsers moeten soms 

afstappen. 

W.P.W. (Wonen plus Welzijn) organiseert weer een 75+ seniorenonderzoek, in eerste instantie via 

internet, maar VOA s nemen contact op en kunnen hulp bieden via een huisbezoek 



Hoever zijn we met de secretariële ondersteuning? Bij WPW hebben ze een goede notulist misschien 

kunnen we haar/hem vragen, andere optie eens bij de Koepel vragen of zij iemand weten. 

Zullen we nog een studiedag doen? Dit jaar overslaan, wachten op de nieuwe raad. 

Hoe gaat het met de website?  De veranderingen in samenstelling worden aangepast.  

Contact met Niels is goed. 

Jan is nu officieel penningmeester. Het blijkt wel dat de inschrijving bij de KVK niet correct is. Er 

staan nog oud leden ingeschreven en nieuwe leden staan er nog niet allemaal ingeschreven. 

De gemeente wil alle vrijwilligers eren met een cadeaubon, organisaties kunnen hun vrijwilligers 

doorgeven. 

 

11. Sluiting 

Els sluit de vergadering en wenst allen wel thuis 

 

 

Volgende vergadering WOENSDAG 13 oktober 2021 


