Notulen vergadering 24 september 2020
aanwezig

Joop, Nel, Frans, Irene, Ellie, Kees en Anja

1 Opening
2 Ingekomen
Stukken

Reacties Advies
dementieplan
Mail R.H. overzicht
inkomsten/uitgaven
soc. Domein etc.

Er zou geen andere aanpak hoeven zijn t.a.v. SED-->
Aanpak van Enkhuizen zou ook als Drechterland
kunnen zijn.
De exacte uitgaven en inkomsten per taakveld zijn
niet te vinden, RH (gemeente) stelt van wel -->
volgende week vragen en aangeven.

brief W. Bakker

Zie punt 6.

3 Notulen vorige
vergadering

4 Mededelingen

De besluitenlijst vindt men iets te kort en men wil iets
meer inhoud zien hierin. Ellie geeft aan dat dit niet
voor haar haalbaar is. Anja zal proberen de notulen uit
te werken. Kees en Nel zullen deze controleren
alvorens te sturen naar alle leden.
Kwartaal overleg

Dit is 30 september, 9 uur met SED. Dit gaat om
praktische en organisatorische vragen zoals:
Geen reactie op advies.
Huishoudelijk regelement.
Toezichthouder WMO en Jeugd.
Verslag DB en ervaringen Drechterland.

Oproep nieuwe leden Komt deze week in de Drom.

5 Cliëntenraden

Hoe geven wij invulling bij portefeuille houderschap.
Irene en Joop hebben contact gehad met
"Hoofdzaak".
Verder is het lastig om te contacten vanwege Corona.
Ook de organisaties die betaald worden zouden
moeten worden toegevoegd.
Het liefste een gesprek aangaan met de mensen die
wat lager staan binnen zo'n organisatie.
Wij willen graag de signalen ontvangen van de
inwoners hoe men de hulp in het sociale domein
ervaart.
Nel zal de lijst actualiseren.
Contacten leggen--> volgende vergadering feedback
over het vervolg.
Er komt een stukje van de PR in de digitale
gemeentegids.

6 Taakverdeling
uitwerking

brief W. Bakker

Meneer Bakker doet veel als vrijwilliger voor ouderen
in West-Friesland. Kees zal het telefoonnummer
doorgeven aan Joop of Irene.

De Hoofdzaak

Zie punt 5.

7 Wvttk/rondvraag Vergadering

Drom/voorstellen
Belastingdienst

Schuldhulpverlening

8 Sluiting

Vraag is of wij kunnen vergaderingen in het Wapen
van Enkhuizen, aangezien dit laagdrempeliger is dan
het gemeentehuis.
De raadszaal kan ook worden gebruikt, als dit niet
past of kan, zal er worden uitgeweken naar het
Wapen van Enkhuizen. Op de website staat verkeerd
aangegeven waar wij vergaderen. Graag controleren
en aanpassen.
Stukje voor de Drom --> Frans is nu aan de beurt, half
oktober zal dit worden gepubliceerd.
Ellie kreeg van de belastingdienst een aanslag i.v.m.
de vergoedingen van PR. De belastingdienst vult deze
vergoeding automatisch in als inkomsten, maar dat
kan je weghalen. Deze vergoeding moet worden
weggeschreven onder vrijwilligersvergoeding bij de
aangifte.
Voor de schuldhulpverlening bijeenkomst zal Nel
doorgeven dat Ellie en Anja zowel de beide
maandagen als dinsdagen aanwezig kunnen zijn.
Volgende vergadering 15 oktober Raadszaal 19.30.

