
Notulen Wmo adviesraad Hollands Kroon, 9 maart 2022 

Aanwezig: : Els Wessels (vz) , Jan Verduin, Huub Hermans (secr), Sandra Bakker, Babs Lont, 

Bert Hovius en Wim de Graaf. En R. Remmerswaal en K. Georg, gemeente Hollands Kroon.  

Kandidaat leden: Anneke Blom en Sylvia Mandemaker. 

1. Opening 

Gemeente: mevr. Remmerswaal: 

 - mevr. Remmerswaal doet verslag van de bijeenkomst van de wethouder met de 

participatieraad; gaande het gesprek bleek dat de meningen niet tegenover elkaar staan. 

Het verslag en bijbehorende brief zijn aan alle leden van de raad gestuurd. De volgende 

keer, waarschijnlijk in april wordt een gezamenlijke sessie gehouden, over het hoe, wat 

en wanneer er één nieuwe Raad gevormd wordt. Deze bijeenkomst wordt geleid door 

een onafhankelijke voorzitter. De Koepel blijft wel op de achtergrond adviseren. In de 

loop van dit jaar wordt er een collegevoorstel geschreven en hopelijk ook een definitief 

besluit genomen. Vanuit de Wmo adviesraad is er gevraagd om een duidelijk tijdpad 

voor het vormen van de nieuwe Wmo adviesraad. 

- er wordt gewezen op de eHealth bijeenkomst  die op 17 maart gehouden wordt. 

- Mevr. remmerswaal was op zoek gegaan naar de Sociale kaart voor de Noordkop. 

   Maar die is helaas niet direct beschikbaar. 

- Vraag van de voorzitter of er binnen de gemeente ook voldaan wordt aan de 5%  

  regeling? Hoeveel mensen met een beperking zijn er in dienst bij de gemeente?  

  Dat cijfer heeft mevr. Remmerswaal uiteraard niet paraat. 

 

   Gemeente : mevr. K. Georg is uitgenodigd en geeft toelichting op  

       clientonderzoek 2020 

- Onderzoek is gedaan door Magis, organisatie die  door veel gemeentes ingehuurd 

wordt om deze onderzoeken te houden. Enquête is op drie manieren gedaan: 

uitvragen via telefoon , formulieren en via de mail. Drie conclusies die op de 

voorgrond staan: 1) De vindbaarheid van hulp, hoe bereik je de burger; hoe verlaag 

je de drempel. Oplossingen: website, sociale media; live loket, plaatselijke krantjes 

en het inzetten van de sociaal makelaars. Er wordt meer verbinding gezocht met de 

zorgpartners. 2) De beleving van  kwaliteit van leven is lager geworden in relatie tot 

Wmo zorg; in hoeverre heeft de ingezette hulp bijgedragen aan deze beleving? Daar 

is geen duidelijk antwoord op te geven! 3) inzet onafhankelijke client ondersteuning; 

daar is minder vraag naar geweest, maar waarom is niet duidelijk! 

- Algemeen is te zien dat de respons omlaag gaat: zijn de mensen enquête moe?  Hoe 

snel wordt de hulp ingezet, vooral in de jeugdzorg is er een lange wachtlijst. 

- Vanuit de adviesraad  wordt de vraag gesteld  hoe de cliëntenraad van Incluzio  

gereageerd heeft op de resultaten van het onderzoek. Er is nog geen reactie 

geweest; inhoud rapport is wel gedeeld. 

- Onderzoek 2021 wordt afgerond en 2022 loopt nu; er zijn open vragen aan het 

onderzoek toegevoegd. 

 



2. Voorstelrondje 

Er zijn twee nieuwe kandidaat leden en derhalve wordt een voorstelrondje gedaan. In de 

loop van de vergadering bleek dat zij beide graag zitting nemen in deze raad. Hierop 

wordt de officiële sollicitatieprocedure in werking gezet. Zij zullen een korte 

sollicitatiebrief schrijven. Els en Huub gaan met hen in gesprek en bij wederzijds 

goedvinden, wordt voorgesteld beide als lid van deze raad te accepteren. Dat besluit 

wordt genomen in de vergadering van april. Bij algehele instemming zullen zij worden 

voorgedragen aan het college. Het college verzorgt de uiteindelijke benoeming. 

 

3. Vasstellen agenda 

De vergadering is vol; wel is afgesproken in ons overleg van 13 april de statuten en het 

huishoudelijk reglement op de agenda te zetten. Huub zoekt ze op en stuurt ze rond! 

 

4. Notulen van 9 februari en actielijst 

Goedgekeurd; Jan zet de notulen op de website 

 

5. Concept jaarrekening en jaarverslag 

Het financiële overzicht wordt goedgekeurd. Op het inhoudelijk jaarverslag zijn een 

aantal opmerkingen geplaatst en Huub zal die verwerken. Huub vraagt ook aan ieder 

opmerkingen naar hem te sturen zodat hij ze kan verwerken. Op de agenda van april als 

hamerstuk!  

 

6. Contact met dorpsraden 

Wim heeft contact gehad met de Dorpsraad van Kreileroord. Een afvaardiging komt 13 

april vanaf 20.00 uur in ons overleg om hun activiteiten toe te lichten 

 

7. Vragen aan gemeente over manier van inzetten pgb’s 

Er zijn een aantal opmerkingen geplaats en de secretaris zal deze meenemen en de 

vragen komen op 13 april nog één keer terug, voordat het advies opnieuw naar de 

gemeente gestuurd wordt. 

 

8. Transformatie jeugdzorg 

Definitieve document over de toekomst van de jeugdzorg in de Noordkop: op donderdag 

10 maart 2022 is er een digitale bijeenkomst over het Thuis van Noordje. Het is de 

bedoeling dat de opvang binnen 2 jaar wordt verzorgd binnen de eigen provincie. Er 

wordt gewerkt aan het contourenplan. 

 

9. Memo doelgroepen vervoer 

Ter kennisgeving, definitieve beleidsstuk komt t.z.t. ter advisering. 

 

10. Bijeenkomsten 

- Huis van Noordje  op 10 maart 

- EHealth op 17 maart: Els gaat er heen en Wim misschien. 

- Alzheimer café is bijgewoond door Babs; zij vond de bijeenkomst geslaagd 



- Els was nog bij een bijeenkomst respijtzorg van het Mantelzorg centrum. Hollands 

Kroon was te laat met aanvragen subsidie. Verslag volgt. 

 

11. Mails 

Geen opmerkingen/vragen 

 

12. Rondvraag  

- Huub en Jan hebben de adressen en de bestuurssamenstelling bij de Kamer van 

Koophandel aangepast. 

- Huub is nu ook gemachtigde voor de rekening van de Wmo raad bij de regiobank. 

- Jan gaat de cliëntenraad van Incluzio benaderen en nodigt deze een keer bij ons 

overleg uit. 

- Jan heeft misschien iemand gevonden als secretariële ondersteuning.  

- Hij vraagt bij de Koepel of er een functiebeschrijving beschikbaar is. 

 


