
Verslag Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 12-10-2022 gehouden in Middenmeer.  

 

Aanwezig: Els Wessels (voorz.), Huub Hermans (secr.), Sandra Bakker, Anneke Blom Wim de Graaf, 

Bert Hovius, Babs Lont, Sylvia Mandemaker en Jan Verduin. 

Namens de gemeente: R. Remmerswaal. En via online verbinding J. Blijleven. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

 

2. Ruimte voor R. Remmerswaal. 

Het geld dat beschikbaar is voor realisering van openbare toiletten:  (uitgezet intern binnen de 

gemeente; nog niets vernomen). 

 

Inwoners met een indicatie in gemeente Hollands Kroon ontvangen volgende week een brief. 

De inwoners krijgen in de deze brief uitleg en wat zij kunnen verwachten. De hulp blijft in 

principe hetzelfde maar normenkader is anders. Stukken komen in de volgende vergadering. 

 

 

 Axxicom gaat de huishoudelijke hulp verzorgen (start is einde dit jaar en begin2023). Zal 

door de gemeente kenbaar gemaakt worden. Kopie van de brief , welke zal worden uitgestuurd 

naar de inwoners, zal ook worden gezonden naar Huub. Deze komt volgende keer mee. Voor 

de mensen die reeds zorg ontvangen, krijgen een periode van 3 maanden om de wennen aan de 

eventuele wijzigingen in het verlenen van de zorg (gewenningssituatie).   

 

- Norm opdrachtgeverschap 

 Dit zal worden meegenomen in de presentatie van mevr. Remmerswaal. 

- Adviesaanvragen huishoudelijke hulp en jeugdzorg en Wmo in november op de 

 agenda. 

- Preventief senioren onderzoek 

 Seniorenonderzoek vragen aan M. van Gent. Volgende vergadering. 

- Integrale bespreken thema’s met participatieraad; als wij nog onderwerpen bedenken 

 dan graag doorgeven aan Huub, die stuurt deze dan weer naar gemeente. 

- Voortgang cliënt ervarings-onderzoek; zal worden toegelicht in het 1ste kwartaal van 

 2023 

  

 

3.  Kennismaking met dhr. J. Blijleven en toelichting programma eigen kracht (online) 

 Dhr. Blijleven is digitaal aanwezig,  stelt zich voor en zal een korte toelichting 

geven op de stukken, waar hij en zijn collega aan hebben gewerkt.  

Incluzio heeft er ook naar gekeken, heeft feedback gegeven en deze zijn hierin reeds verwerkt. De 

vraag is of onze goedkeuring nu benodigd is? 

Sandra heeft opgemerkt dat de inhoudsopgave en de opmaak zijn gewijzigd. Dhr. Blijleven  

weet hierop geen antwoord te geven.   

Het blijkt dat de “kopjes” nu anders staan dan in de huidige beleidsregels. Er zal naar worden gekeken 

en wellicht valt het op te lossen. 

 

Regels tot eigen kracht en jeugdwet.  

Vraag is of het de bedoeling dat wij advies gaan geven tot …. 

Ook het nieuwe stuk wat is toegevoegd en het stuk dat is vervangen? 

 

Rechter heeft uitspraak gedaan over “regels eigen kracht principe”.  

gemeente heeft daarin invulling gegeven. Vraag van Els: mag dit juridisch? Antwoord: het gaat niet 

over een financiële bijdrage, dus gaat de gemeente ervan uit dat het mag. 

 



Er zijn 4 nieuwe criteria voor het “eigen kracht principe”. Dit is verder uitgebreid en heeft het college 

uitbreiding gegeven op het principe. 

PGB is geen vervanging van je inkomen? 

 

 

Actiepunt: de wens is dat wij dit gaan bespreken en advies gaan geven aan het college. 

Implementatie: uitspraak rechter gemeente Hollands Kroon stuurt R. Remmerswaal na. 

Actiepunt: volgende vergadering advies gegeven. 

  

4. Vaststellen agenda 12 oktober 2022. 

 De agenda wordt vastgesteld. 

 

5. Notulen 14 sept 2022 en actielijst. 

 Enkele schrijffouten en kleine aanpassingen welke worden aangepast.                                                

 Notulen vastgesteld.  

 Actielijst wordt geactualiseerd.  

 

6. Adviesaanvraag: 4. Adviesaanvraag maatschappelijke ondersteuning 

 ( als het collegevoorstel er ligt). 

 Het collegevoorstel is gisterenavond doorgestuurd. Zal volgende week worden gemaild. 

  

 

7. Nabespreken bijeenkomst met de participatieraad van 5 oktober 2022. 

 Hoe hebben wij dit ervaren? 

 Het was een goede bijeenkomst. Bij de start was er wat weerstand, maar dit kreeg uiteindelijk 

 een positieve wending. Het is een kleine stap vooruit.  

 In de inhoudelijke sessie zijn de groepen nader tot elkaar gekomen. 

 Vraag: om breed te gaan kijken naar thema’s. 

 Wenselijk: of er een kleine toelichting op de agendapunten kan worden gegeven. 

 De nieuwe Wethouder kwam zeer geïnteresseerd over.  

 Agenda participatieraad sept 22 ter info; Zal worden doorgestuurd door Huub. 

 

8. Bijeenkomsten. 

 Netwerk dementie vriendelijke gemeenten: 

Geriant gaf een lezing over dementie in Den Oever. Opkomst ca 11 personen. Een mevrouw 

had een boekje geschreven en ging hiermee naar verzorgingstehuizen. 

 

In de Keizershof in Anna Paulowna was ook een bijeenkomst. Zeer grote opkomst. Kinderen 

van ouders stelden veel vragen. Een medewerker (casemanager) van Geriant gaf een zeer 

goede uitleg. 

 

Webinar hulphond in de WMO. 

Els heeft deze Webinar gevolgd. Het advies is dat als je vraag om hulp meer open zet dan heb 

je meer kans op een hulphond. Maak je vraag om hulp duidelijk. 

Voor meer informatie verwijzing naar Els. 

 

Bijeenkomst “Iedereen doet mee” in Schagen.  

Jan is hier naar toe geweest. Wethouder heeft verteld dat de gemeente Schagen een Inclusie 

gemeente is. De gemeente Hollands Kroon is nog niet zo ver. Door Jan is een verslag gemaakt 

en zal worden meegezonden. Vraag stellen aan Wethouder Lillian Peters van Hollands Kroon 

wanneer wordt Hollands Kroon een Inclusie gemeente??? ”Iedereen doet mee” Stukken zijn 

20 oktober al toegestuurd. 

 



Webinar van huishoudelijke hulp van R. Remmerswaal, SAMEN en Incluzio.  

Jan heeft deze gevolgd. Vraag: hoe het vanuit de gemeente kenbaar zal worden gemaakt naar 

de belanghebbende. 
Babs: zij was nog bij een bijeenkomst geweest over het “Knarrenhof” te Wieringerwerf.  

 

9. Mails.  

 Open dag Wonen plus Welzijn 

Op 8 oktober 2022 was er een open dag Wonen plus en Welzijn. Geen van de adviesleden waren 

hierbij aanwezig, echter via, via hoorde we dat er veel publiek aanwezig was en de sfeer was zeer 

goed/gezellig. Er werd veel uitleg gegeven door de aanwezige vrijwilligers. 

 

- Anders denken en doen in het sociaal domein 

Webinar (landelijk): “Anders denken en doen in het sociaal domein”: de dag na de participatieraad. 

Els was online hierbij aanwezig. Veel reclame van Incluzio over de positieve ontwikkelingen en welke 

reeds zijn uitgevoerd. Het was zeer resultaat gericht “Eigen kracht” regel. Verder zat de presentatie 

goed in elkaar.  Mocht Els hierover nog een naslag ontvangen, zal zij deze doorzenden. 

 

- Symposium Noordkop gezond op 20 okt 

Organisatie vanuit Schagen. Noordkop. Even kijken online of aanwezig.  

 

Symposium Gezond voor elkaar: 3 november in de Kampanje.  

Els is hiervoor eerder uitgenodigd, maar heeft nu nog niets vernomen. 

  

10. Rondvraag. 

Huub: er staan diverse stukken klaar staan voor 9 november om door te mailen, deze zullen in etappes 

worden doorgezonden.  

 

Sandra: gericht op die adviezen. Hoe en wat gaan we dat doen? Alleen over geel gearceerde gedeelte 

advies geven? Kopjes zijn veranderd zowel weg of gewijzigd. 

De gemeente attenderen hierop in de voorbereiding op de vergadering van 9 november. 

En de brief naar college, daar ook advies over geven? Het is eigenlijk heel lastig om op deze manier 

advies te geven. 

 

Anneke: tipje. Afgelopen maandag 10 oktober was er op NPO2 een programma “Samen grijs”. Dit 

was een leuke documentaire over het ouder worden. 

 

 

11.  Sluiting. 

 Els sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 

 

12. Volgende vergadering is op woensdag 9 november 2022. 

 


