Verslag Wmo-adviesraad vergadering 14 september 2022
Aanwezig: Babs Lont, Bert Hovius, Sylvia Mandemaker, Anneke Blom , Els Wessels,
Huub Hermans, Jan Verduin, Sandra Bakker
Namens de gemeente: R. Remmerswaal
Afwezig: Wim de Graaf en Xanta Kers.
1. Opening:
2. Ruimte voor R. Remmerswaal:
6 oktober is er een online symposium van Incluzio in de middag landelijk: dit gaat over
anders denken. Via de link kun je je hiervoor aanmelden. Dit bericht is doorgestuurd.
Els heeft zich aangemeld (van 14.00 – 17.00 uur)
5 oktober is de gepland bijeenkomst met de participatieraad van 13.30 – 17.00 uur.
Deze vindt plaats in het Kroon Domein. Wmo en participatieraad. De beide wethouders
komen aan het einde van de bijeenkomst. Zij sluiten het laatste half uur aan. We willen
bepaalde stellingen aan de orde brengen, vooral gericht op brede onderwerpen.
Voorbeeld over de Participatiewet. Met als doel om met elkaar in verdieping te gaan.
Er volgt nog een officiële uitnodiging. R. Remmerswaal voegt de onderwerpen toe bij de
uitnodiging, zodat er van tevoren over nagedacht kan worden.
In de voorbereiding met Els & Huub is gesproken over de huishoudelijke hulp beleidsregels.
Het gaat vooral om het aanpassen van de beleidsregels gericht op de huishoudelijke hulp.
Het gaat om het letten op de inhoud. Wij ontvangen het college voorstel met de toelichting
en de wijzigingen, zodat we op inhoud een advies kunnen geven.
Voor 1 januari 2023 dient het advies er te liggen.
Beschermd wonen visiestuk: wanneer wordt dit voorgelegd aan de Wmo adviesraad. Dit stuk
staat nog in ruststand omdat de decentralisatie is uitgesteld door het Rijk. Dit is op dit
moment uitgesteld tot 2024. Op de jaarplanning van de gemeente staat het in Q4.
Norm voor opdrachtgeverschap: op de volgende agenda wordt dit toegelicht door
R. Remmerswaal. Beschermd wonen valt ook onder de Norm voor opdrachtgeverschap.
Jaarplanning: graag aangeven welke onderwerpen een meer integraal advies behoeven,
zodat deze samen met de participatieraad besproken kunnen worden.
Meedoen regeling: meedenken: hebben wij hierover nog aanvullingen (voorbeeld vervoer):
dit als actiepunt op de actielijst voor Wmo, bibliotheekgebruik, digitale vaardigheden. Het
gaat bij de regeling vooral om de bekendheid van de mogelijkheden, de vindbaarheid van de
mogelijkheden. Het gaat om de bereikbaarheid voor de inwoners. Het gaat er vooral om hoe
je de mensen bereikt die er voor in aanmerking komen.
3. vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
4. Notulen 29 juni 2022 en actielijst:
De notulen worden nog aangepast.
5. Jaarplanning gemeente/ Wmo-adviesraad ter informatie:
Zijn er onderwerpen waar wij aandacht aan willen besteden of onderwerpen die niet in de
jaarplanning staan.
6. Adviesaanvraag maatschappelijke ondersteuning:
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022. De Wmo adviesraad ontvangt het
collegevoorstel met de aanpassingen en de toelichting.

Onze voorkeur gaat uit naar het meegenomen worden in het voortraject bij de
beleidsstukken. Een presentatie zoals R. Remmerswaal heeft gegeven over huishoudelijke
hulp maakt het geheel duidelijk. Het officiële stuk komt ter advisering dan naar de
Wmo-adviesraad.
7. Preventief seniorenonderzoek
Actiepunt: De Wmo legt de vraag neer bij de gemeente; wat er wordt gedaan met de
adviezen van het preventief seniorenonderzoek, welke acties en in welk tijdpad deze worden
geplaatst.
8. Voorbereiding wereld Alzheimer dag
( 21 september 2022) ter informatie
De vergadering (dementie) van 7 september is niet doorgegaan. Verantwoordelijk
ambtenaar is gestopt. Hoe het nu verder gaat is nog onduidelijk.
Actiepunt: navragen bij gemeente hoe en wat in verband met de voorbereidingsgroep
9. Mails
Planning adviesaanvragen door de gemeente: planning ontvangen van R. Remmerswaal
Omgevingsplan Kreileroord informatie te vinden op de website van Hollands Kroon:
Actiepunt: voortgang vragen kwartiermaker Kreileroord aan R. Remmerswaal
Symposium: Noordkop Gezond: mogelijk sluit Els hierbij aan
Symposium: Iedereen doet mee: Jan sluit hierbij aan.
Nieuwsbrief toegankelijkheid VNG : openbare toiletten in de gemeente:
Er is geld vrijgemaakt voor een openbaar toilet.
Actiepunt: navragen bij de gemeente: wat heeft de gemeente gedaan met gelden die
beschikbaar zijn gesteld voor de toiletten?
10. Bijeenkomsten
Els is bij de mantelzorgbijeenkomst geweest. Er waren vooral plaatsen voor respijtzorg voor
ouderen, niet gericht op jeugd.
11. Rondvraag
Uitnodiging 17 oktober 2022 van Samen: Babs en Bert gaan hierheen.
Wat is de wachttijd bij Incluzio voor nieuwe intakegesprekken?
Er zijn hier meerdere vragen over gekomen bij de VOA’s (vrijwillig onafhankelijk adviseur)
Actiepunt: hoe is de voortgang vanuit actiepunt van het cliënt ervaringsonderzoek.
En hoe is de voortgang van het nieuwe cliënt ervaringsonderzoek dit wordt toch elke jaar
herhaald?
Actiepunt voor wie wil: je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van de Koepel Wmo
adviesraad.
Volgende Wmo vergadering is 9 november
Actiepunten;
Actiepunt: De Wmo legt de vraag neer bij de gemeente; wat er wordt gedaan met de
adviezen van het preventief seniorenonderzoek, welke acties en in welk tijdpad deze worden
geplaatst.
Actiepunt: wat is de status van de actiepunten van het cliënt ervaringsonderzoek.
Hoe is de voortgang van het nieuwe cliënt ervaringsonderzoek dit wordt toch elke jaar
herhaald?

Actiepunt: navragen bij de gemeente: wat heeft de gemeente gedaan met gelden die
beschikbaar zijn gesteld voor de toiletten?
Actiepunt voor wie wil: je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van de Koepel Wmo
adviesraad.
Actiepunt: voortgang vragen kwartiermaker Kreileroord aan R. Remmerswaal
Actiepunt: navragen bij gemeente hoe en wat in verband met de voorbereidingsgroep voor
wereld Alzheimerdag.
Meedoen regeling: meedenken: hebben wij hierover nog aanvullingen (voorbeeld vervoer):
Actiepunt voor Wmo-adviesraad , vragen, aanvullingen i.v.m. de meedoen regeling zoals
o.a.; bibliotheekgebruik, digitale vaardigheden

