
Notulen Wmo Adviesraad 13 januari 2022 (via zoom) 

Aanwezig: Els Wessels (voorzitter), Jan Verduin, Huub Hermans (secretaris), Sandra Bakker, 

Babs Lont en Wim de Graaf.                                                                                                                  

R. Remmerswaal, gemeente Hollands Kroon.                                                                                        

Bert Hovius, kon helaas niet inloggen. 

1. Gemeente: 

Mw. R. Remmerswaal brengt ons op de hoogte van het gesprek van de wethouder 

met de participatie-cliëntenraad. Zij vinden dat zij hun invloed verliezen als ze opgaan 

in een nieuwe Raad voor het sociaal Domein. Begin februari volgt weer een nieuw 

gesprek; dit wordt gedaan in overleg met de Koepel Adviesraden. Els heeft met de 

ondersteuner van de participatieraad gebeld en daaruit bleek wel dat er ruimte voor 

overleg mogelijk blijft. 

Mw. M. Molenaar van de gemeente sluit in de volgende vergadering aan om kennis 

te maken. Zij heeft een groot deel van het Sociaal Domein in haar portefeuille, 

waaronder ook het kwartier maken. Zij zal ons uitleg geven over haar taken binnen 

de gemeente. 

De respons van het cliënt ervaringsonderzoek was redelijk laag. De gemeente doet 

moeite deze hoger te krijgen; de vraag is hoe dat moet, omdat mensen enquête-moe 

zijn. Over alles wordt tegenwoordig je mening gevraagd 

2. Vastellen agenda 

Er worden geen nieuwe punten toegevoegd 

3. Notulen 9 december 

Sandra heeft aanvullingen gestuurd, die worden door Jan verwerkt voordat hij ze op 

de website zet. Afgesproken is dat Huub de notulen op korte termijn met Sandra 

deelt. De aanvullingen kunnen dan mee bij het versturen van de stukken. 

4. Jeugdzorgplus met toelichting van Sandra 

Sandra licht de Power Point presentatie toe; er was een digitale bijeenkomst op 2 

december 21: De concept strategie transformatie jeugdzorg voor 18 gemeentes in 

Noord-Holland werd toegelicht. Speerpunten: één instelling voor meest complexe 

zorg; doelgroep -en product omschrijving en Horizon doet mee bij de aanbesteding. 

College beslist uiteindelijk over inhoud en de aanbesteding. Sandra was tevreden 

over de bijeenkomst. Uit het aangepaste beleidsstuk bleek dat er naar de 

verschillende adviesraden in Noord-Holland was geluisterd. 

5. Resultaten cliënt-ervarings-onderzoeken van 2020 

In de presentatie van deze onderzoeken staan 6 aanbevelingen vermeld. Onze vraag 

is natuurlijk wat de gemeente met deze aanbevelingen gaat doen? Sandra stelt 

concept vragen op en als deze klaar zijn wordt het op de agenda gezet. 

6. Antwoord aan wethouder inzake Wmo toezicht in de gemeente HK 

Sandra heeft een aantal opmerkingen gestuurd. Huub zal deze verwerken en dan het 

concept nog één keer rondsturen aan iedereen. Daarna gaat het naar 

Rianne/wethouder. 

 

7. Vragen kwartiermaker en dorpsraden 



In de volgende vergadering wordt verder toelichting geven door de 

beleidsmedewerker. Daarna is er verder gepraat over het contact van ons met de 

achterban/verschillende dorpen. Wim gaf de suggestie dat wij toch ook zelf initiatief 

kunnen nemen om met de dorpsraden te gaan praten? Volgend overleg bespreken 

welke raden er nog zijn en wie met welke raad contact gaat opnemen. 

8. Werving nieuwe leden 

Nu duidelijk is dat we zeker dit jaar nog in de huidige verdeling/samenstelling 

doorgaan, is het wenselijk om nieuwe leden te werven. Mary Borst (de vorige 

voorzitter) wil graag weer als lid deel uit gaan maken. Els benadert haar. Jan gaat 

weer spreken met een kennis van hem. Ook moeten we gaan praten hoe we verder 

gaan; voorstel om stuk van de Koepel nog een keer door te nemen en Huub en Els 

gaan op zoek naar de statuten. 

9. Jaarverslag 2021; inhoudelijk en financieel  

Jan zal concept maken voor het financiële deel en Huub voor het inhoudelijke deel 

van het jaarverslag. Wim stuurt het verslag van 2020 naar Huub. Dit Is wel opgesteld 

door Siep en vastgesteld in ons overleg van april 21. 

10. Verslag bijeenkomsten  

Geen bijeenkomsten 

11. Mails 

Geen opmerkingen 

12. Ingekomen post 

Leuk om de krant van Kreileroord te ontvangen 

Voorstel declaraties is aangepast 

13. Rondvraag 

 

14. Actielijst  

15. Actielijst Wmo raad 2022 

Nr.  Datum  Wat  Wie  Afgehandeld  

1 Januari Antwoord aan wethouder 
over Wmo toezicht 

Huub maakt conceptbrief, 
stuurt deze nog een keer 
rond 

 

2 Januari  Uitnodigen mw. J. 
Beemsterboer over 
inhoud jeugdzorg plus 

Via R. Remmerswaal. 13 januari 

3 Januari Uitnodigen 
kwartiermaker, bijpraten 
voortgang 

Via R. Remmerswaal, 
nodigt beleidsmedewerker 
uit: M Molenaar  

9 februari 

4 Januari  Bespreken aanbevelingen 
client onderzoek 

R. Remmerswaal nodigt 
Karin Georg uit om deze 
samen te bespreken 

13 april 

5 Januari  Jaarverslag Huub stelt concept op.   

6 Januari  Financieel jaarverslag Jan stelt concept op  



7 Januari  Huishoudelijk reglement Huub en Els gaan op zoek  
     

 

 


