Verslag vergadering Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 09-12-2021 digitaal
gehouden via teams.
1. Aanwezig: Huub Hermans, Bert Hovius, Wim de Graaf, Sandra Bakker, Els
Wessels (voorz.), Babs Lont, Nel Slob (not.), Ronald Kuiper, Jan Verduin.
Namens de gemeente: M. van Gent (wethouder),
R. Remmerswaal (team vitaliteit).
Afwezig: Marry Borst.
2. Ruimte voor R. Remmerswaal.
- De Zorgkrant van Hollands Kroon is uit en deze ligt op centrale
plekken in de gemeente. R. Remmerswaal stuurt digitale versie aan
de leden door.
- Er komt een gezamenlijke aanpak in de Noordkop ( Schagen, Hollands
Kroon, Texel en Den Helder) van de transformatie van de Wmo. Een
visiestuk wordt voorbereid en er is een bijeenkomst om deze te
bespreken met alle adviesraden uit de 4 gemeentes op 25 januari.
Huub en Els zullen daar bij aanwezig zijn.
- De wethouder heeft op 14 december 2021 het gesprek met de
participatieraad over de het opzetten van een nieuwe adviesraad
voor het hele sociale domein. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.
- Nieuwe wet inburgering: aanbesteding is afgerond. J. Beemsterboer
is aanspreekpunt; uitnodigen voor volgend overleg
3. Notulen van 10 november 2021
Sandra heeft aanvullingen op het verslag aan iedereen toegestuurd.
4. Antwoord wethouder n.a.v. vragen Wmo raad over invulling van het
toezicht Wmo in de gemeente Hollands Kroon
De adviesraad geeft aan dat de wethouder geen antwoord heeft gegeven
op onze vragen. R. Remmerswaal had wel al verteld dat de gemeentes
Schagen, HK en Den Helder gezamenlijk het Wmo toezicht gaan
organiseren. Wij blijven vooral met vragen zitten die te maken hebben
met verantwoordelijkheid, het structurele beleid en de visie op toezicht.
Huub zal een antwoord op de reactie van de wethouder opstellen en dit
wordt dan besproken in ons overleg van 12 januari.
5. Gesprek met mevr. Bruns over vervoer en mobiliteit in HK

Wim heeft verslag van het gesprek gedaan waar aan ook Els heeft deel
genomen; vooral gesproken over reikwijdte van het vervoer en waar de
hiaten zitten. Wim stuurt verslagje van het gesprek aan Huub en zal
worden toegevoegd aan de agenda van januari 22003
6. Gesprek met dhr. J. Blijleven over de toegankelijkheid binnen deze
gemeente
Els heeft met dhr. Blijleven gesproken; er komt nog een verslag van.
Dhr. heeft een half jaar de tijd gekregen om de toegankelijkheid binnen
Hollands Kroon te inventariseren. Els had niet het idee dat dhr. goed op
de hoogte was van alle ins en outs die met gehandicapt zijn/hebben
beperkingen toegankelijkheid te maken hebben.
7. Reactie wethouder op ongevraagd advies dorpsraden
We vinden de reactie van de wethouder niet concreet genoeg; We willen
graag weten welke projecten er lopen? In het antwoord staat o.a. dat er
al projecten lopen in onder andere Kolhorn. Els en Huub zijn daar niet
van op de hoogte. We gaan aan Rianne vragen om de kwartiermaker een
keer uit te nodigen voor dit overleg om van haar te horen wat de stand
van zaken is.
8. Voorstel declaraties
Het voorstel zoals gesteld wordt aangenomen met de toevoeging dat er
dan ook de km declaraties in het voorstel worden opgenomen.
9. Verslag externe bijeenkomsten
Dit wordt een vast agendapunt. Als er leden naar een bijeenkomst zijn
geweest dan graag een kort mondeling en schriftelijk verslag indien
mogelijk.
10. Doorgestuurde mails
Geen opmerkingen
11. Ingekomen post
- Landelijke kwaliteitskaders jeugdzorg. N.a.v. vragen zal Huub bij
Groen Links gaan informeren naar meer achtergrondinfo

- Artikel in Noor Hollands Dagblad over de thuiszorg en resultaat
gericht financieren. Bezuinigingen moeten uiteraard niet leidend zijn.
We gaan R. Remmerswaal vragen naar het vervolg
- Bert en Babs gaan naar de bijeenkomst van Zorggroep Samen over
het strategisch beleid gericht op de zorg voor ouderen in januari.
12. Rondvraag
- Jan: is niet naar de bijeenkomst over toekomst ouderenzorg van
Vilans geweest in Nieuwegein. Bijeenkomst is afgelast vanwege
Corona
- Sandra: kerstkaart naar de gemeente? Els regelt dat
13. Laatste keer leden Nel en Ron
Helaas moet het op deze wat onpersoonlijke manier. Els bedankt hen
beide voor hun jarenlange inzet voor de verschillende raden. Jan en Els
gaan samen as zaterdag bij het langs met een afscheidspresentje. En als
we ons etentje gaan houden worden zij beide uiteraard uitgenodigd.
14. Volgende vergadering;
Is op 12 januari via Teams om 19.30 uur of op donderdag 13 januari van
15.00 tot 16.30 uur in De Meerbaak.

