
Verslag vergadering Wmo-raad Hollands Kroon d.d.10-11-2021 gehouden in 
Middenmeer.  
 
Aanwezig: Jan Verduin, Huub Hermans, Bert Hovius, Wim de Graaf 
Els Wessels (voorz.), Babs Lont, Sandra Bakker, Nel Slob (notulist), 
Namens de gemeente: M. van Gent (wethouder), R. Remmerswaal  
Afwezig: Marry Borst, Ronald Kuiper 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 
 
2. Overleg met de wethouder 
Er zijn nog maar 19 kinderen in de gesloten opvang, geen van hen woont in 
Hollands Kroon. 
Jeugdzorg plus wordt opnieuw aanbesteed. Bedoeling is geen tot zo weinig 
mogelijk gesloten opvang.  
In september is het scheidingsplein geopend, 1 loket voor alle vragen rondom 
een echtscheiding, zodat vechtscheidingen preventief  meer voorkomen 
kunnen worden. 
Het huis van Noordje wordt ontwikkeld, waar alle disciplines rondom jeugdzorg 
vertegenwoordigd zijn. Bedoeling is zo weinig mogelijk uit huis plaatsingen. 
Het contract met Incluzio wordt met 5 jaar verlengd en staat nu geregistreerd. 
Om meer preventief te kunnen werken en projecten op te kunnen zetten is de 
termijn 5 jaar geworden.  
 
Ronald Kuiper en Nel Slob hebben besloten om te stoppen per 31 december. 
2021 
 
3. Verslag 13 oktober 2021 
N.a.v. volgende vergadering na denken over de vraag van R. Klein Koerkamp en 
P. van den Enk om projecten te ontwikkelen om de zorg te ontlasten. 
Agendapunt voor december vergadering? 
 
4. Vergaderschema 
 Is bij deze vastgesteld. 
 
5.  Reactie PGB advies 
Er wordt nader onderzoek oa bij andere gemeenten  gedaan.  
 
6. Mobiliteitsaanbod leerlingenvervoer 



De adviesraad wil de goede dingen behouden van het huidige vervoersbeleid 
van Hollands Kroon en de eventuele knelpunten inbrengen voor andere 
creatieve oplossingen. 
Els en Wim gaan het gesprek aan met Partners in Mobiliteit 
 
7. Ingekomen Post 
Ter kennisneming 
Jan wil  naar de bijeenkomst van Vilans. 
 
8. Rondvraag 
Wil iedereen zo snel mogelijk de declaraties indienen  
Er is een tekort aan huishoudelijke hulpen 
Het antwoord van de gemeente over het PGB advies kan op de website; zodat 
er een vervolg op ons advies komt. 
Voor de agenda; externe als vast punt op de agenda. 
          Actiepunten bij de notulen. 
9. Sluiting 
Els sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn bijdrage 
 
Volgende vergadering WOENSDAG 8 december om 17.00 uur met maaltijd. 
 
 


