Verslag vergadering Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 13-10-2021 gehouden in Middenmeer.
Aanwezig: Jan Verduin, Huub Hermans, Bert Hovius, Wim de Graaf,
Els Wessels (voorz.), Babs Lont, Nel Slob (notulist),
Namens de gemeente: R Remmerswaal, (P. van Enk, R. Klein Koerkamp aanwezig via teams).
Afwezig: Marry Borst, Ronald Kuiper, Sandra Bakker
1. Opening en vaststelling agenda:
Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
2. Ruimte voor R. Remmerswaal:
R. Klein Koerkamp en P. van de Enk zijn beleidsmedewerkers die d.m.v. een videoverbinding ons
bijpraten over het te vernieuwen contract met Incluzio. De gemeente is erg tevreden over Incluzio en
stellen de gemeenteraad nu voor om een contract van 5 jaar aan te gaan. Er wordt een ander
financieel kader toegevoegd zodat de gemeente raadt hun controlerende taak beter kan uitvoeren.
Men wil gaan werken met projecten die de zorg zal gaan ontlasten gedacht gaat worden aan:
preventief werk, invoering van domotica. Vraag aan de Wmo raad was om hierin mee te denken.
Wij als adviesraad hebben wel onze kritiek, welke we eerder bij de gemeente hebben aangegeven en
nu meegegeven om op te nemen in de nieuwe afspraken. O.a.; Verbeterde en duidelijkere Kritische
Prestatie Indicatoren(KPI’S), Klachtenverwerking en onafhankelijke cliënten tevredenheidsonderzoek.
Na een half uur werd het gesprek afgerond en ging R. Remmerswaal verder met haar mededelingen:
-De nieuwe tarieven voor het huisafval komen op de agenda van de gemeenteraad in november,
afval met medische indicatie (o.a. luiers) hiervoor komt 1x per jaar een tegemoetkoming.
-Aanbestedingsprocedure inburgering wordt samengedaan met de gemeente Den Helder en Schagen
-Samenvoeging van Wmo-raad en de participatieraad tot Raad Sociaal domein daar is nog geen
duidelijkheid over. Wmo raad stelt dat ze per 1-1-2022 duidelijkheid wil.
-R. Remmerswaal bedankt voor het advies over het PGB.
3. Verslag september:
N.a.v. het fietspad op Wieringen. Het is op sommige plekken vrij smal, het grote probleem zijn de
poortjes. Dit probleem is nu op genoeg plekken aangekaart en gaat opgelost worden.
Over het geheel genomen is de verkeerssituatie op Wieringen onveilig!!.
4. Doelgroepenvervoer en offerte:
De Wmo raad wacht het onderzoek af.
5. Resultaat gericht indiceren:
Ter kennisgeving.
6. Conceptadvies dorpsraden:
Prima brief kan verstuurd worden.
7. Ingekomen post:
Ter kennisgeving.
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt:
Jan is penningmeester en nu ook lid van het dagelijks bestuur(DB). Hij zit ook bij het DB-overleg met
R. Remmerswaal. De website is aangepast.
Jan is naar de bijeenkomst Vitale Kernen en voorlichting omgaan met Dementie geweest.
Els heeft een bijeenkomst bijgewoond met de vraag wat willen mensen met het kruispunt
Waardpolder Hoofdweg.

Er komen drempels en maximale snelheid 50 km. Er is geen ruimte voor een rotonde.
Er was een afvaardiging van de Wmo raad bij het afscheid van mevrouw Hoornsman
Het vergaderschema blijft iedere 2e woensdag van de maand.
De gegevens bij de Kamer van koophandel moeten worden aangepast, Dit doen we na 1-1-2022 als
er duidelijkheid is over een nieuwe Raad Sociaal domein.
Wim bedankt voor het bloemetje.
9. Sluiting
Els sluit de vergadering en wenst allen wel thuis

Volgende vergadering WOENSDAG 10 november om 19.30 in Middenmeer

