
Notulen WMO Adviesraad Hollands Kroon, 11 mei 2022. 
 
Aanwezig: Els Wessels (vz.), Jan Verduin, Huub Hermans (secr.), Sandra Bakker, Babs Lont,                                                                                              

Bert Hovius, Sylvia Mandemaker, Anneke Blom. 
Afwezig met bericht: Wim de Graaf. 

R. Remmerswaal; Namens de gemeente. 
 

1. Opening;                                                                                                                                              
Omdat we nog tijd over hadden tussen de heerlijke maaltijd en het vergader tijdstip besluiten we 

om eerder (18.30u) met de vergadering te beginnen. 

2. Vaststellen agenda;                                                                                                                                     
R. Remmerswaal komt om 19.30, Dan zal zij aan het woord kunnen zodra zij aanwezig is. 

3. Notulen 13 april 2022 en Actielijst;                                                                                                 
Sylvia vraagt Jan n.a.v. de rondvraag, over Incluzio. Jan doet kort verslag van zijn gesprek gisteren 

met de Klantenraad van Incluzio. Het gesprek ging met name over de kwestie van al dan niet een 

brede raad. De voorzitter van de Participatieraad, is sinds gisteren ook secretaris van de Klanten-

raad van Incluzio. Afgesproken is dat in het najaar een gezamenlijke bijeenkomst gepland wordt 

met WMO Adviesraad en de Cliëntenraad van Incluzio. 

4. Actielijst;                                                                                                                                        
• De Actielijst wordt elke vergadering bijgehouden. Punten die afgehandeld zijn, gaan er van af 

en er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden. Zo kunnen we de vinger aan de pols hou-

den hoe het staat met gemaakte afspraken 

• Het Financieel Jaarverslag 2021, heeft Huub opgestuurd naar de Gemeente. 

• De nieuwe kandidaten, worden officieel benoemd in het College dd. 17 mei. 

• Onze brief over PGB (pnt.17) is ook naar gemeente verstuurd.; in juni wordt het  

antwoord verwacht. 

• Er komt nog een beleidsnota m.b.t. WMO-Toezicht. 

5. Terugblik overleg met de Participatieraad;                                                                                  

Vrijwel de hele raad schrok vanmiddag aanvankelijk van het eerste half uur.  Er ontstond een gevoel 

van stappen terugzetten i.p.v. vooruit zetten. De vraag om tot een Brede Raad te komen lag nu in 

feite open op tafel. De WMO-Raad staat achter de conclusie en de afspraken die vanmiddag ge-

maakt zijn. Het verslag van vanmiddag (gemaakt door Sharahm) komt vrijdag binnen bij de secreta-

ris die het zal rondsturen.                                                                                                                                  

In het najaar wordt er als eerste stap een bijeenkomst belegd tussen delegaties van de  beide raden. 

6. Secretariële ondersteuning; 
Jan heeft iemand gepolst, die er wel wat voor voelt. Wil eerst kennismaken en weten wat  de onder-

steuning inhoudt. Wat wil de WMO Raad?                                                                                                   

Taken: Notulen maken en uitwerken en verzenden; vergaderingen bijwonen; post van de               

Gemeente verwerken; actielijst bijhouden.                                                                                                   

Zij wordt uitgenodigd voor de vergadering van 29 juni a.s. 

7. Subsidieaanvraag;                                                                                                                               
Jan heeft de subsidieaanvraag inmiddels verstuurd. 

8.  Mails;                                                                                                                                                      *  

• Jaarplanning Adviesaanvragen van Gemeente.  

• In de lijn van vanmiddag, zal de Gemeente bij elke adviesaanvraag moeten afwegen of  het een 

integrale aanpak moet zijn en beide Raden zich er over moeten uitspreken.  



• Els heeft een uitnodiging ontvangen van Incluzio, voor een bijeenkomst met diverse partners;      

datum: 31 mei a.s.; Tijd: van 13.00u- 17.00 u Els geeft zich op; Babs denkt er nog over na. De 

uitnodiging wordt naar de leden van de Raad gestuurd. 

 

9.   Bijeenkomsten; 

• Presentatie over de Participatiewet (PowerPoint) is door Huub rondgestuurd. Els krijgt hem als-

nog toegestuurd; kon hem niet openen.  

• Er schijnt een nieuwe Participatiewet in de maak te zijn. 

• Els is naar een bijeenkomst geweest over mensen met een visuele beperking. Onderweg er-

heen en terug kwam ze obstakels tegen; verkeerde routebeschrijving vanuit de trein en 's 

avonds geen vervoer mogelijk van station naar huis.!!! 

10.    Rondvraag; 

•  Er zijn berichten over plannen van de gemeente voor het gebruik van smartphones bij het ge-

bruik van ondergrondse afvalcontainers. Kan dat verplicht worden? Wat als bewoners geen 

smartphone hebben of die daarvoor niet willen gebruiken? Of blijft er een keuze bestaan? 

• Er is een folder verspreid door de Gemeente, met een voorstel energiebesparende producten 

te bestellen. Dit aanbod lijkt ons misleidend, omdat het gebracht wordt als kans op gratis,     

terwijl het je ook geld kan kosten, want op=op.        

• R. Remmerswaal die inmiddels aangeschoven is, zal beide onderwerpen navragen bij de         

Gemeente. 

11.      R. Remmerswaal namens de gemeente;                                                                                        

• R.  Remmerswaal gaf een korte samenvatting van haar beleving van de bijeenkomst deze mid-

dag met de beide Raden.  

• Ook zij was aanvankelijk verrast door de sfeer en achterdocht richting Gemeente; maar geluk-

kig draaide dit bij en zijn we nader tot elkaar gekomen. Wel zullen we elkaar actief moet opzoe-

ken; deze stap was nodig. Zij is van plan om in het najaar beide Raden samen kennis te laten 

maken met de nieuwe wethouder. We zullen niet te lang moeten wachten met het aanpakken , 

samen, van een integraal onderwerp. 

• WMO-aan passingen; wat 'algemeen gebruikelijk' is, wordt op een aantal punten aange past. 

(bijv. een verhoogd toilet; of een E-bike...) 

• R. Remmerswaal presenteert een beleidsnota over Huishoudelijke Hulp                                    

(ook te vinden op VNG-site) Gezien de groei van het aantal 75-plussers en tegelijkertijd een af-

name van het aantal zorgmedewerkers, zal er een aanscherping nodig zijn voor toewijzing van 

huishoudelijk hulp. Criteria worden scherper, de Gemeente gaat er tussenuit en legt ook  de in-

dicatie in handen van het schoonmaakbedrijf. 

• Dit onderwerp zal op de volgende vergadering geagendeerd worden. 

                      Volgende vergadering: woensdag 29 juni 2022.    Om 19.30 
     
                 


