Verslag Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 29-06-2022 gehouden in Middenmeer.
Aanwezig: Els Wessels (voorz.), Jan Verduin, Huub Hermans (secr.), Bert Hovius,
Sandra Bakker, Wim de Graaf, Sylvia Mandemaker, Anneke Blom.
Namens de gemeente: R. Remmerswaal.
Afwezig: Babs Lont.
1. Opening en vaststelling agenda
Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
2. Ruimte voor R. Remmerswaal.
kennismaking met nieuwe beleidsmedewerker jeugd E. van Tatenhove;
beschikbaarheidswijzer Wmo en jeugd;
toelichting respijtzorg;
overleg met participatieraad aan de hand van thema;
nieuwe app toegankelijkheid gebouwen; en
10 jaar Hollands Kroon, activiteiten op 9 juli.
Kennismaking met nieuwe beleidsmedewerker jeugd E. van Tatenhove
E. van Tatenhove is verhinderd. Hij is de vervanger van C. de Greef.
En zal nu proberen aan te sluiten in september.
Beschikbaarheidswijzer Wmo en jeugd
Website: Gemeente - Beschikbaarheidswijzer
Op de website kun je op gemeente zoeken.
Aanbod per gemeente is verschillend. Gevuld door de zorgaanbieder zelf (kop 4 gemeenten).
Zorgaanbieder dient zelf te registreren.
Toelichting respijtzorg
Website: Mantelzorgvrij
Mogelijkheid tot sneller een bed reserveren.
Overleg met participatieraad aan de hand van een thema.
Jaarplanning. Is de intentie om een informatiesessie te organiseren, hopelijk in
september of oktober. Hierin kan verder op de inhoud worden ingegaan.
Nieuwe app toegankelijkheid gebouwen
J. Blijleven heeft zich bezig gehouden met een app om verbeteringen aan te
kunnen geven in en om openbare gebouwen. Is intern in gebruik.
10 jaar Hollands Kroon, activiteiten op 9 juli
Hollands Kroon spelen op 9 juli. De WMO adviesraad wordt hierbij uitgenodigd om met
de bewoners in gesprek te gaan op 4 plaatsen (Wieringerwerf, Hippolytushoef, Anna
Paulowna en ’t Veld). Het programma is er al,
zie: Hollands Kroonse Spelen - 9 juli | Hollands Kroon
Het is de intentie om sporten op de kaart te zetten en er is een gezondheidsmarkt.
Overige vragen aan R. Remmerswaal:
Zie ook agendapunt 6: op 14 juni is de gemeenteraad bij elkaar geweest voor het bespreken
aangaande “hulp bij huishouden”. Op 14 juli zal een besluit worden genomen over resultaat
gericht indiceren. De beleidsregels zullen in september worden voorgelegd aan het college.
Artikel 35 zal wijzigen in de verordening.
De vraag of er straks alleen met mobiele telefoon nog de container kan worden
gebruikt of blijft het pasje ook toegankelijk? R. Remmerswaal komt hierop terug.

Energieflyer: was misleidend, er stond op dat er subsidie voor was maar in de kleine lettertjes
op=op, een grote kans dus uiteindelijk misschien toch (bij)betalen. Geen handige actie.
R. Remmerswaal komt hierop terug.
Link naar gemeenteraad vergadering was niet te openen. Zal worden opgelost.
3.

Kennismaak rondje secretarieel ondersteuner: Xanta Kers.
Iedereen heeft zich aan elkaar voorgesteld.

4.

Notulen 11 mei 2022.
Notulen van 11 mei 2022 zijn goedgekeurd.

5.

Notulen overleg met PP-raad.
Notulen; in principe 1 á 2 keer per jaar overleggen met participatie raad.
Onderwerpen benoemen o.a.: Raakvlakken bespreken om naar elkaar toe te groeien.

6.

Adviesaanvraag “Hulp bij Huishouden”
Presentatie door R. Remmerswaal. Wat vinden wij ervan? Lijkt wel redelijk.
Normenkader: is akkoord, advies uitbrengen voor komende week.
Schoon en leefbaar huis, is maatwerk (maatwerk zit erbij in).
Gemeente blijft verantwoordelijk.
Schoonmaakteam gaat zelf analyseren voor de hoeveelheid hulp in de huishouding.
Beleid hoe het gehanteerd wordt zal in september worden besproken.
Nu alleen advies over de wijzigingen in de verordening (voor 7 juli).
Advies over de beleidsregels pas in september.

7.

Reactie wethouder op ongevraagd advies pgb.
Het is geen antwoord op onze vraag, maar een algemene uitleg. We gaan informeel in gesprek
met de wethouder om het alsnog duidelijk te krijgen.
Mevrouw M. Van Gent is opnieuw aangesteld als Wethouder WMO zorg Gemeente
Hollands Kroon. Er zal hiervoor een kaart worden gezonden namens WMO adviesraad.

8.

Jaarverslag Wonen-plus ter info

9.

Memo van de wethouder over “Meedoen” bespreken.
Er zal input worden gegeven in september over de meedoen regeling.
Website: www.meedoenhk.nl Dit is vanuit de participatiewet.
Aanbod op de website zal eenvoudiger worden gemaakt.
Terugkom onderwerp in september (actiepunt).
Wat valt ons op? Advies is op de website kijken en punten noteren vóór 1 september.
Anneke: ik mis bijvoorbeeld; bibliotheek en heeft iedereen digitale vaardigheden.
Lijst maken en deze met R. Remmerswaal bespreken. Lijst eerst naar Huub sturen, hij zal de
lijst samenvatten en filteren.

10.

Bijeenkomsten
Heeft iemand nog deelgenomen aan een programma?
Bert heeft deelgenomen aan een programma ontwikkeling voor dementie in
Anna Paulowna. Werd door de gemeente georganiseerd.
21 september is Wereld Alzheimer dag
Hollands Kroonse Spelen op 9 juli: Het is wel erg snel; We gaan proberen aanwezig te zijn.
Wim wil wel naar Wieringerwerf en Huub, Els en Jan naar ’t Veld.
Hoe maak je je kenbaar? Kraam? Hoe krijg je naar buiten wat de WMO adviesraad doet?
Coördinator van tevoren contacten en vragen hoe & wat.

11.

Rondvraag.
Jan: Er is in december een regio vervoersenquête gehouden, is deze al terug?
Nee nog niets terug. Hier gaat R. Remmerswaal achteraan.
Jan: eerste ½ jaar is bijna voorbij, graag declaraties indienen.
Wim: hij is de maand september afwezig. Moet Wim wel de dorpsraden oppakken?
Sandra: beleidsregels/verordeningen/stukken doorworstelen? Er ontbreekt een
inhoudsopgave en een samenvatting, hierdoor wordt het onwerkbaar.
Huub neemt hieromtrent contact op met R. Remmerswaal. In september advies geven.

12.

Sluiting.
Els sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.

13.

Volgende vergadering is op woensdag 14 september 2022

