Notulen Wmo Adviesraad d.d. 9 februari 2022, De Meerbaak Middenmeer
Aanwezig: Els Wessels (voorzitter), Jan Verduin, Huub Hermans (secretaris), Sandra Bakker,
Babs Lont, Wim de Graaf en Bert Hovius,
R. Remmerswaal en M. Molenaar (gemeente Hollands Kroon).
1. Gemeente:
Naast R. Remmerswaal is ook M. Molenaar van de gemeente HK aangeschoven.
Na een kort voorstelrondje vertelt M. Molenaar dat zij sinds september 2021 voor
deze gemeente werkt, bij team Vitaliteit. Zij heeft hbo-bestuursrecht gevolgd en
hiervoor bij de BUCH gemeente gewerkt (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
M. Molenaar heeft als beleidsmedewerker een breed scala aan dossiers: Wmo,
cultuur, mantelzorg/dementie, beschermd wonen en de OGZ (openbare
gezondheidszorg)
We hebben samen de volgende onderwerpen besproken:
- Kwartier maken en dorpsraden: er zijn een aantal dorpsraden benaderd; er zijn
niet genoeg middelen om met alle grotere kernen aan de slag te gaan. De Wmoadviesraad vindt de inzet van de gemeente te passief als het om het stimuleren
van dorpsraden gaat. De raad wil dat de gemeente een actievere rol gaat nemen.
Er is geen publiciteit rondom het thema kwartier maken; Corona heeft ook niet
echt mee geholpen. De optie is besproken om in de krant van Hollands Kroon een
artikel aan het onderwerp kwartier maken, te plaatsen.
- Lopende dossiers: a) decentralisatie beschermd wonen; dit wordt per 2023 niet
meer vanuit de centrumgemeentes gedaan, maar vanaf komend jaar is iedere
gemeente daar zelf verantwoordelijk voor. Adviesaanvraag is in de pen.
- Lopende dossiers: b) uitwerken subsidie (aangevraagd bij VWS) dagactiviteiten
voor thuiswonende mensen met dementie.
- Onderwerpen met R. Remmerswaal: op 14 februari is vervolggesprek van de
wethouder met de participatieraad; waar is de klantenraad van Incluzio: wij
horen er niets van??. Uitgangspunt was dat de Wmo adviesraad 2x per jaar
overleg met hen zouden hebben. Wij gaan proberen dit weer op te starten;
Inburgering 2022: is voor de verschillende organisaties nog zoeken naar de juiste
manier om de nieuwe samenwerking vorm te geven.
- Volgende keer sluit mevr. K. Georg aan om het client onderzoek 2020 en 2021 toe
te lichten. R. Remmerswaal stuurt ons het definitieve rapport op.
2. Vastellen agenda
Er worden geen nieuwe punten toegevoegd
3. Notulen 9 februari + actielijst
- Jaarverslag 2021 komt in maart op de agenda
- De voorzitter heeft de oud-voorzitter gebeld om te vragen of ze nog
belangstelling heeft om weer in de raad zitting te nemen. Helaas gaat dat niet
lukken.
4. Antwoord wethouder ongevraagd advies pgb
We kwamen er al pratende over dat we niet de goede vraag gesteld hebben. Sandra
zal brief van sept 21 nog een keer doorlezen en nieuwe vraag opstellen. De Wmo

raad wil vooral dat het verantwoordingsvrije bedrag (250-1250 Euro) door de pgb
houder mag besteden zonder verantwoording achteraf. Echter mag iedere gemeente
hierover zelf een beslissing nemen en dient dit te staan vermeld in de
toekenningsbeschikking van de gemeente. Hierbij zal tevens het advies tevens gericht
zijn op de inwisselbaarheid van zorg.
5. Concept-reactie adviesraad op het cliënt ervaringsonderzoek van 2020 en 2021.
Sandra heeft een conceptbrief met vragen opgesteld. Daar de beleidsmedewerker
komend overleg aanwezig zal zijn bewaren we deze voor 9 maart. Huub zal de vragen
vooraf naar R. Remmerswaal opsturen.
6. Beantwoording vragen mobiliteit
De antwoorden op onze vragen vinden we beperkt. Wim vraagt definitieve rapport
op en stuurt het door.
7. Werving nieuwe leden
Els en Jan gaan aan 2 potentiële kandidaten of zij onze vergadering willen bijwonen.
Mochten zij toe willen treden dan volgt eerst nog een officieel gesprek met het
Dagelijks Bestuur. Eventueel plaatsen we nog een advertentie in de plaatselijke
krantjes.
8. Hoe verder met de eigen raad
We vragen ons af hoe we meer in contact kunnen komen met de burgers van HK. We
weten dat er een dorpsraad in Kreileroord is, die actief is. Wim wil wel contact
leggen. Verder weten we niet waar nog één dorpsraad actief is (Huub hoorde
toevallig dat er wel nog een actieve raad is in Breezand). Huub wil graag een dagdeel
mee met het wijkteam, als zij een keukentafelgesprek houden.
9. Definitief antwoord aan wethouder inzake het Wmo toezicht
R. Remmerswaal heeft in goede orde de brief ontvangen en zal erop toezien dat er
binnen 6 weken gereageerd wordt door de wethouder.
10. Ingekomen post
Wij spreken onze verbazing uit over de recent geplaatste rest afvalcontainers boven
de grond, er stond een uitgebreid artikel over in het Noord Hollands Dagblad.
11. Mails
Als wij interessante publicaties of artikelen zijn en je wilt dat delen met de Wmo-raad
dan graag meteen naar iedereen doorsturen. Let even op de publicatie van de
Koepel; er staan een aantal interessante Webinars in aangekondigd.
12. Bijeenkomsten
Els heeft met de gemeente gesproken over de herinrichting van het terrein vóór het
gemeentehuis in Anna Paulowna.
13. Rondvraag
- Jan: ons gezamenlijke etentje? Wordt geregeld voor 9 maart en dan worden de
wethouder, de beleidsmedewerkers, nieuwe kandidaten voor de Wmo-raad en
de vertrokken leden uitgenodigd.
- Volgende vergadering is op 9 maart; we starten om 17.30 uur met etentje
- Wanneer statuten en HH-reglement op de agenda?

