
Verslag Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 09-11-2022 gehouden in Middenmeer.  

 

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

Sylvia Mandemaker en Anneke Blom. 

Namens de gemeente: M. van Gent en R. Remmerswaal. 

Afwezig: Bert Hovius en Babs Lont. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Els opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

 

2. Ruimte voor R. Remmerswaal. 

Alle brieven over de wijziging indicatie bij huishoudelijke hulp naar “resultaat gericht 

indiceren” zijn verzonden naar de bewoners. Momenteel nog weinig reacties. Er zijn enkele 

bewoners die zelf contact opnemen met de melding dat de indicatie naar beneden mag. Op 

Social Media verschillende opmerkingen, zowel positief als negatief. 

 

Woongroep Samen gaat zelf de gesprekken voeren met de inwoners, bij aanvraag 

huishoudelijke hulp, in het eigen postcodegebied. Deze brief komt nog. Zij haken wat later 

aan. Axxicom verzorgt alle andere postcodes.  

 

3.  Vragen aan wethouder mevr. van Gent. 

 Onderaan de notulen de bijlage met de vragen en antwoorden. 

  

4. Vaststellen agenda 9 november 2022. 

 De agenda wordt vastgesteld. 

 

5. Notulen 12 oktober en actielijst. 

 Enkele schrijffouten en kleine aanpassingen welke worden aangepast.                                                

 Notulen vastgesteld.  

 Actielijst wordt geactualiseerd. 

 

6. Adviesaanvraag: beleidsregels jeugdhulp, eigen kracht. 

 De vraag over het aangepaste beleidsstuk zou worden gesteld in het vooroverleg, maar de 

 afspraak is niet doorgegaan. Waarom is de inhoud anders dan in het beleidsvoorstel? Hierop is 

 nog geen antwoord. Verzoek was om alleen advies uit te brengen over het gearceerde 

 gedeelte en was/wordt tabel.  

 We zouden tijdens deze vergadering advies uitbrengen maar omdat we nog niet volledig zijn 

 geïnformeerd en er veranderingen en aanpassingen in het onderliggende beleidsstuk zijn geeft 

 dit veel onduidelijkheid, omdat  die duidelijkheid essentieel is geven we hierover nu nog geen 

 advies. 

 Adviesaanvraag: eigen kracht. 

 Ook hier zijn nog veel onduidelijkheden.  Er zijn uitspraken van de rechter. Zijn die 

 meegenomen? 

 Ook het hanteren van de financiële draagkracht is voor ons nog onduidelijk 

 Eigen kracht is zelf zorgdragen voor zorg van kind en omgeving. Maar wat is de praktijk, wat 

 als het gezin die draagkracht toch niet heeft, waar is de “zorg op maat” in het stuk.     

 We gaan hierover nog geen advies uitbrengen.  

 Volgende keer bespreken met gemeente we willen hier meer uitleg over.   

 

 

 

 

7. Vergaderschema 2023. 

 Goed gekeurd 

 



8. Bijeenkomsten. 

 Netwerkbijeenkomst ”Iedereen doet mee” Stukken zijn 20 oktober al toegestuurd. 
 Was een zeer informatieve en uitgebreide bijeenkomst. 

 Verslag bijeenkomst 5 oktober met participatieraad. 

 Was voor onze leden een leerzame en goede bijeenkomst. 

 Er is nog wel een vraag wat gebeurt met de ons geopperde punten.   

 Punten die er liggen zal de gemeente oppakken.  

 Els: vorige week was er in de Kampanje in Den Helder een symposium. 

 Positief denken stond centraal.  

 Aansluitend een workshop “gezonde leefomgeving”. 

 Op Texel soort van gezamenlijke sociale leefomgeving gemaakt. Mensen wonen hier 

 vrijblijvend. Goed georganiseerd. 
 

9. Mails.  

 Brief van inwoner HK, Over aanpassing huishoudelijke hulp bespreken en reactie schrijven 

 Zijn jullie betrokken geweest bij deze nieuwe beleidsregels en hoe staat de raad er tegen over. 

 Ja, we zijn betrokken geweest bij de besluitvorming en hebben in juni het normenkader 

 goedgekeurd 

 Huub zal deze email beantwoorden. 

 Uitnodiging: Respijtzorg; 

 Vrijdag 18 november zetten we de website mantelzorgvrij.nl feestelijk online. 

 mantelzorgvrij.nl is dé website waar vraag en aanbod van respijtzorg bij elkaar komen en waar 

 zorgprofessionals en mantelzorgers terecht kunnen met vragen over respijtzorg. Wij nodigen 

 je graag uit om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn.  

 

10. Rondvraag. 

 Rolf en Erica, leden van de participatie cliëntenraad, waren aanwezig als toehoorders  

 Vraag van Erica: of de vergaderingen bij de WMO adviesraad ook openbaar zijn? Ja die zijn 

 ook openbaar.  

 Als er raakvlakken zijn dan krachten samenbundelen WMO adviesraad en de Participatieraad. 

 

11.  Sluiting. 

 Els sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 

 

12. Volgende vergadering is op woensdag 14 december 2022 vanaf 17.30. 

 

13. Bijlage: Vragen aan mevr. van Gent 

- Vraag: Hoe gaat het met de voortgang project “Iedereen doet mee”? 
• Antwoord: 

• De gemeente Hollands Kroon maakt het via de regeling Meedoen Hollands 
Kroon voor kinderen van 4 tot 18 jaar en voor personen van 18 jaar en 
ouder mogelijk om deel te nemen aan sport-culturele- en 
onderwijsactiviteiten. Per jaar is € 375,- per kind en € 125,- per persoon 
van 18 jaar of ouder beschikbaar. De regeling is bedoeld voor 
personen/gezinnen met een laag inkomen en geen in aanmerking te 
noemen vermogen. De gemeente zit hier actief achteraan. Er liggen o.a. 
brochures op scholen. 

 

• Buurthuizen hebben een energiecheck gehad en de gemeente gaat hen 

helpen om te verduurzamen, zodat de buurthuizen kunnen blijven bestaan 



om eenzaamheid tegen te gaan. In december wordt er een voorstel 

neergelegd  bij de raad. 

 

• Belbus Noordkop in de gemeente Hollands Kroon is erg belangrijk voor de 

bewoners die minder mobiel zijn en de maatschappij.  

 

- Wat gaat de gemeente doen met de resultaten van het preventief 
seniorenonderzoek? 
 
• LSBO-HK en Wonen Plus Welzijn hebben binnenkort overleg met de 

desbetreffende ambtenaar van de gemeente Hollands Kroon naar 

aanleiding van de aanbevelingen en actiepunten betreffende het preventief 

seniorenonderzoek 2021 en de invulling voor het preventief 

seniorenonderzoek 2023. 

 
• Volgend jaar wordt nieuwe enquête gestuurd naar de inwoners van 75 jaar 

en ouder. Sommige vragen zullen worden uitgebreid naar aanleiding van 
het  preventief seniorenonderzoek van 2021. De enquête gaf wel mooie 
resultaten. 

 
• Wonen: Uit het preventief senioren onderzoek blijkt dat er in de toekomst 

een groter beroep zal worden gedaan op het installeren van een traplift, 

daar mensen langer thuis moeten blijven wonen in verband met woning 

tekort. De behoefte is meer levensloop bestendige woningen.  

 

 

 

- Wat zijn de resultaten en voortgang van het project “kwartier maken” 
 

• Het begon in Breezand. Daarna Kreileroord en momenteel in Middenmeer. 

In Middenmeer is momenteel geen dorpsraad maar er zijn 7 betrokken 

Middenmeerders. De partijen die dit leefbaarheidsonderzoek hebben 

uitgezet zijn: betrokken Middenmeerders en de kerngroep bestaande uit 

gemeente, Incluzio, LSBO-HK, Sportservice, Hollands Kroonse Uitdaging 

en Wonen Plus Welzijn. 

 

• Op 16 november 2022. is er een informatiemiddag en presentatie voor de 

professionele organisaties.  Op 23 november is er een bewonersavond in 

de Meerbaak te Middenmeer om 19:30 uur. Dit is een informatieavond en 

presentatie voor de bewoners. Bewoners kunnen meedenken en 

meepraten naar aanleiding van de resultaten. 

 



• Kerngroep gaat van dorp naar dorp. De nazorg wordt gecoördineerd door 

de kwartiermaker. Deze heeft nog steeds contact met Breezand en  

Kreileroord. Met alle dorpsraden is contact met de gemeente. 

 

 

- Waarom wordt Hollands Kroon niet als inclusie gemeente aangemerkt? 

 
• De vraag waarom gemeente Hollands Kroon niet als Inclusie gemeente 

wordt aangemerkt zal nog nader worden toegelicht door mevrouw Van 

Gent, omdat de gemeente Schagen hierin wel wordt gezien. 

• Gemeente Hollands Kroon is geen inclusie gemeente, maar maakt wel 
gebruik van delen van de uitvoeringsregeling, bijvoorbeeld: er wordt een 
cursus Nederlands aangeboden. In alle openbare speeltuinen is een 
netschommel geplaatst voor kinderen met een berking. Winkels die 
rolstoeltoegankelijk zijn, zijn voorzien van een sticker. En er zullen 
voetpaden worden verbreed zodat het voor een rolstoel ook toegankelijker 
zal worden. 

 

 

- Hoe zijn de gelden die beschikbaar zijn voor het realiseren van openbare 

toiletten besteed? 

 
• Er is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Er is bijvoorbeeld al een 

toilet aan de Burg. Mijnlieffstraat te Anna Paulowna, deze behoort ook bij 

een openbaar toilet. In Den Oever is ook een openbaar toilet maar te 

gebruiken tegen een kleine betaling. Er zal een app worden ingevoerd 

“Hoge Nood”.  

• In de zomer zullen er op bepaalde plaatsen Dixies (mobiele tijdelijke 

toiletten) worden neergezet, inclusief schoonmaak. 

• Winkels zullen worden gevraagd om hun toilet open te stellen. Niet alle 
Winkeliers staan open voor deze vraag. Hier wordt aan gewerkt. Ook de 
horeca en sportverenigingen zullen worden gevraagd. Er zijn al wel 
zelfreinigende toiletten geplaatst of zullen nog worden geplaatst, bij het 
station of naast bushokjes. 

(Wmo-adviesraad: Wellicht een optie om hierover een vergoeding te zetten en, 

bespreken met de winkeliersvereniging.) 

- Wat gaat de gemeente op Wmo gebied ondernemen naar aanleiding van 

het coalitie akkoord? 

 
• De gemeente gaan door met de aanpak. Er komt een scheiding van 

toepassing en uitbreiding van de zorg. De opzet is het betaalbaar houden 

van de zorg. Toenemende vraag naar zorg, recht op huishoudelijke hulp 

voor iedereen voor 19 euro, wordt onbetaalbaar en personeel is 

onvoldoende te krijgen.  



• Landelijk: per 1-1-2025 Deze WMO ondersteuning gedeeltelijk 

terugdraaien naar rato van inkomen. 

• Uitgaanspunt blijft: zo lang mogelijk thuis blijven wonen, positieve 

gezondheid. Subsidie aanvragen: het moet iets bijdragen voor het welzijn 

hiervan. 

• Betreffende Jeugdzorgbeleid: Hollands Kroon doet mee aan het Huis 

van Noordje dit is een samenwerking van 9 jeugdregio’s. Kinderen worden 

hier niet in een gesloten ruimte geplaatst maar krijgen specialistische 

jeugdhulp. De huizen vallen onder Parlan. De ambulante zorg neemt dan 

toe. 
 

 

  

  

 

 


