Notulen Wmo adviesraad Hollands Kroon, 13 april 2022
Aanwezig: : Els Wessels (vz) , Jan Verduin, Huub Hermans (secr.), Sandra Bakker, Babs Lont,
Bert Hovius en Wim de Graaf.
Kandidaat leden: mevr. A. Blom en mevr. S. Mandemaker.
Dhr. Dam en dhr. Hotting, namens de Dorpsraad Kreileroord.
Afwezig met bericht. Mevr. Remmerswaal
1. Opening
2. Dorpsraad Kreileroord
De Wmo raad heeft de dorpsraad Kreileroord uitgenodigd om van hen te horen hoe
de dorpsraad draait op het moment en in welke behoefte zij voorziet. De dorpsraad
bestaat als sinds 1977, Kreileroord is in 1957 gesticht. Het was een dorp van
landarbeiders, alle woningen waren in het bezit van de gemeente en er kwamen ook
een flink aantal mensen vanuit de regio Amsterdam wonen. Corona maakte het de
afgelopen twee jaar lastig goed contact met gemeente en bewoners te onderhouden.
Mevr. de Jager is vanuit de gemeente betrokken bij de ondersteuning van de
dorpsraad. Vanuit het project Kwartier-maken en de omgevingsvisie van HK werd er
een eerste bijeenkomst gepland, waar 50 mensen bij aanwezig waren. De gemeente
ondersteunt de dorpsraad wel facilitair (ruimte huren, koffie en thee ed.) maar niet
financieel. Je kunt lid worden van de vereniging dorpsraad en dan kun je met vragen
bij hen terecht. Al worden ook mensen verder geholpen die geen lid zijn. De
dorpsraad zijn de “ogen en oren” van het dorp. Er zijn een aantal kleine verenigingen;
als deze grotere activiteiten ondernemen, worden er sponsoren gezocht. De pilot
“kwartier maken” heeft in Kreileroord goed uitgepakt: er is goed contact met de
gemeente en de dorpsbewoners weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.
3. Benoeming nieuwe leden
De vergadering wordt kort geschorst, mevr. Blom en mevr. Mandemaker worden
verzocht de vergadering te verlaten. Mevr. Wessels en dhr. Hermans doen verslag
van hun bevindingen van de sollicitatiegesprekken met de twee kandidaat leden. De
gesprekken waren positief en zij stellen dan ook voor beide dames lid te laten
worden van de Wmo adviesraad. De beide dames worden weer binnen geroepen en
wordt meegedeeld dat zij beiden met algemene stemmen verwelkomd worden bij de
adviesraad. De secretaris zal hen beide voordragen bij het college om benoemd te
worden.
4. Vaststellen agenda
De actielijst was per abuis niet meegestuurd en daar mevr. Remmerswaal afwezig
worden de mededelingen vanuit de gemeente door de voorzitter gedaan.
- De gemeenteraad heeft zijn officiële goedkeuring gegeven aan het samenvoegen
van de Participatieraad en de Wmo adviesraad in één Raad voor Samenlevingsvraagstukken.
- Er is een voorstel gedaan voor het gezamenlijk overleg met de PP; de data gaat
ons niet lukken, Els neemt contact op voor nieuwe data.

-

Als het lukt komt er voor de zomer een beleidsstuk Bescherm Wonen in HK ter
advisering
Ook een beleidsstuk Toezicht en Handhaving ter advisering.
We hebben geen cijfers of de gemeente voldoet aan de 5% norm (mensen in
dienst met afstand tot de arbeidsmarkt).
Er is geen sociale kaart binnen de gemeente, voor vragen is het loket Wonen en
Welzijn bij de gemeente.
De veel te hoge afvalbakken van HVC. Deze worden nu niet standaard aangepast
en onder de grond geplaatst.

5. Notulen 9 maart
Notulen worden goedgekeurd; het vinden van een persoon voor secretariële
ondersteuning is nog niet gelukt. (jan)
6. Vaststellen jaarverslag: financieel en inhoudelijk
Er worden een paar kleine tekstuele aanpassingen genoemd. Jan stuurt het financiële
verslag naar Huub. Hij zorgt voor verzending aan de gemeente.
7. Statuten en Huishoudelijk reglement
Deze zijn vooral ter info om te gebruiken bij de gesprekken met de PP. Els had nog
geïnformeerd of de statuten aangepast dienen te worden. Er staan nogal veel “oude”
namen in. Dat hoeft pas bij opheffing van deze raad en start van een nieuwe Wmo
raad.
8. Antwoord wethouder Wmo toezicht
Het antwoord van de wethouder gaat naar ons idee niet in op de vragen die gesteld
zijn. Ook is er een bestand meegestuurd waarin in de kantlijn bedenkingen gemaakt
worden over de kwaliteit van vragen van de Wmo adviesraad?? Wij vinden dit erg
slordig en bespreken dit met mevr. Remmerswaal in ons volgend vóóroverleg op 28
april.
9. Brief PGB
Huub zal de brief naar de gemeente sturen
10. Advies indexeren pgb budgetten
De adviesraad vindt dat er geen advies gegeven kan worden over de hoogte van de
pgb voorziening. Huub zal hierover advies vragen bij de koepel en dan de gemeente
antwoorden.
11. Mails
- Cliënt-ervaringsonderzoek; in september de gemeente vragen naar de voortgang
en op de actielijst zetten.

12. Bijeenkomsten
- E health, verslag en PP inmiddels gedeeld (Wim en Els)
- Samen zorgorganisatie; Bert is daar geweest, verslag is inmiddels gedeeld
13. Rondvraag
- Jan verstuurt aan iedereen declaratieformulieren voor het eerste half jaar 2022.
We declareren onze onkosten 2x per jaar
- De klantenraad Incluzio: Jan heeft contact gezocht, maar hij wacht nog op een
contactpersoon!
- Wim is afwezig in mei en juni bij dit overleg
- Huub is op 11 mei wel aanwezig bij de vergadering; zijn vakantieplannen zijn
veranderd.

