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Verslag Wmo-adviesraad Hollands Kroon d.d. 14-12-2022 gehouden in Middenmeer.  
 
Aanwezig: Els Wessels (voorz.), Jan Verduin, Huub Hermans (secr.), Sandra Bakker, Wim de Graaf, 
Sylvia Mandemaker, Anneke Blom, Bert Hovius en Babs Lont. 
Namens de gemeente: M. van Gent en S. Belhaj. 
 
 

1. Opening vergadering: 
Mededelingen vanuit de gemeente: 
Mevr. Van Gent spreekt haar waardering uit voor de inzet en de constructieve 
samenwerking van en met  de Wmo-adviesraad leden.   

  Door ziekte is mevr. Remmerswaal langere tijd afwezig. Mevr. Belhaj zal haar taken 
 (tijdelijk) overnemen.  

Een reactie op ons advies inzake beleidsregels huishoudelijke hulp en toevoeging 
“Eigen Kracht” jeugdhulp zal later worden gegeven. 

 
2. Vaststellen agenda: 

Geen toevoegingen en/of aanmerkingen. 
 

3. Notulen 9 november 2022 en plus actielijst: 
Notulen zijn akkoord.                                                                                                     

 Actielijst: Huub past deze aan.                                                                                                

 De nieuwe actielijst voor 2023 zal worden opgemaakt en verzonden door Huub. 

4. Tekst advies; eigen kracht jeugdhulp: ter info. 
In februari 2023 eventueel het antwoord bespreken. 

5. Tekst negatief advies beleidsregels huishoudelijke hulp: ter info. 
In februari 2023 eventueel het antwoord bespreken. 

6. Terugblik 2022: Hoe vonden we afgelopen jaar lopen;  tevreden over resultaten?  
Wat kan beter? 
We zijn tevreden over de samenwerking onderling van de leden. 

Wel willen we inventariseren hoe we beter de kernen en diverse doelgroepen 

kunnen bereiken en vertegenwoordigen.  

In januari verder oppakken. Planmatig aanpakken bewonersperspectief. 

7. Jaarverslag 2022 opstellen: 
Huub gaat het jaarverslag 2022 opstellen; hij zal concept maken en dat in februari ter 

bespreking op de agenda zal staan. Definitieve versie wordt dan naar de gemeente 

gestuurd 

8. Agenda Participatieraad: ter info. 
Bekeken en intern besproken. 

9. Verslag bijeenkomst mantelzorgcentrum: ter info. 
Mooi verslag, duidelijk en leesbaar. 
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10. Mails: 
- Els; 23 november. 
- Sandra;  2 dec. 
Bekeken en intern besproken. 

 

11. Bijeenkomsten: 
Niemand heeft een bijeenkomst bijgewoond. 

12. Rondvraag:  
Er ligt een uitnodiging voor een groepsinterview. In verband met de ijking van de 

gemeente over het subsidiebeleid. Wie wil dit doen en wanneer? Els, Jan en Anneke 

gaan er 27 januari 2023 heen.  

We wachten eerst de puntenlijst voor het interview af. Dit zal worden besproken in 

de vergadering op 10 januari 2023.                                                                                                             

Zorgkrant komt bij veel huishoudens niet binnen, aangezien zij niet in het 

folderpakket zitten. Mocht blijken dat het deze doelgroep niet bereikt, dan zullen we 

deze vraag neerleggen bij de gemeente. 

Mededeling. Wmo-adviesraad Castricum was al één sociaaldomein maar is thans in 

zijn geheel opgeheven. Zij voelden zich onvoldoende gehoord door de gemeente. 

In juni is in de gemeenteraad de wijziging PGB goedgekeurd alleen blijkt dit niet te 

zijn aangepast in de beleidsregels. Waar is dit terug te vinden? De vraag zal worden 

neergelegd bij de gemeente. 

13. Volgende vergadering is op woensdag 11 januari 2023. 
 

 


