AGENDAPUNTEN PARTICIPATIERAAD
ENKHUIZEN
Plaats: Digitaal via “Zoom”.
Aanvang: 19.30 uur.

BESLOTEN

1

Opening.

2

Ingekomen stukken.

Vergadering via Zoom i.v.m. Corona maatregelen.
Aanwezig: Frans, Nel, Joop, Kees, Irene, Dorus
Afwezig na afbericht Anja en Elly
 Mail Elly Groot 10 oktober:
Elly heeft lidmaatschap P-raad opgezegd.
Heeft niet het gevoel dat zij voldoende van
nut en noodzaak kan zijn. Nel heeft contact
opgenomen met Elly i.v.m. abruptheid
besluit. Daaruit kwam naar voren dat Elly de
kritiek op de notulen als vervelend heeft
ervaren.
Heeft overleg plaatsgevonden binnen DB.
DB wil graag voorkomen dat dit vaker
voorkomt. Nel heeft gereflecteerd op eigen
handelen tijdens de vergadering en zal dit
een volgende keer anders doen.
Nel en Dorus gaan bij Elly langs om een
bedankje te brengen


4 sollicitanten n.a.v. advertentie. Gaan
gesprekken plaatsvinden op 29 oktober.

ACTIE
DOOR

Geen

Nel en Kees

EINDDATUM

Nel en Kees gaan deze gesprekken voeren.
Bij geschiktheid kunnen alle sollicitanten
toetreden.


Reactie van gemeente secretaris op brief van
Kees naar gemeente n.a.v. vertrek Rina. Kees
stuurt een korte reactie.

Kees



Mail David Zondorp. Hoe gaat de uitvoering
van de Participatiewet.

Nel



Evaluatie kaderplan Schuldhulpverlening.
N.a.v. van verzoek participatieraden . Anja en
Elly zouden daar heen gaan. Vervanging voor
Elly wordt gezocht.
Wachten reactie van Jasmijn af op welke
manier het vorm gegeven gaat worden
Doorlezen stuk

Anja



Mail Rob Dorscheidt.

Geen actie



Mail Monique van der Heiden m.b.t.
eenzaamheid. Wordt bij punt 9 op de agenda
besproken.

Geen


3

Notulen vorige vergadering.

4
5

Mededelingen.
Oproep nieuwe leden.

Nel
Allen

Verslag voorzittersoverleg Nel

Geen opmerkingen, Dank aan Anja.

4 sollicitanten gereageerd. Er wordt een
videotraining gegeven door de Koepel voor nieuwe
leden. Nel stelt dat dit ook beschikbaar is voor ons
allen. Data zijn 15 januari en 13 februari.

Nieuwe
leden en
Voor wie
wenst.

6

Verslag overleg 7 raden in Hoorn 28092020.

7

Verslag kwartaaloverleg 30092020.

8

Portefeuilles/netwerk/gesprekken.

Joop refereert nog naar de mail van een ander
commercieel bureau t.a.v. het bereiken van de
samenleving.
Verslag is via de mail gekomen. Verslag gemaakt
i.o.v. voorzitter gemeente Koggenland.
Hoorn heeft geen Participatieraad, maar een
participatieplatform.
Nel vond het nuttig. Adviseert ons het verslag te
lezen en vraagt om input voor volgende vergadering
 Besproken rommeltje betaling gelden.
Verzoek om maandelijkse betaling opnieuw
gedaan.
 Geen reactie op verschillende adviezen> loopt
volgens de beleidsambtenaar nog steeds.
 Eerste keer overleg met andere raden erbij
aanwezig. Dit was plezierig.
 Huishoudelijke reglement wederom
besproken. Wanneer maandelijkse betaling
akkoord is kan het huishoudelijke reglement
worden goedgekeurd.
 Uitnodiging toezichthouder WMO besproken.
Maar deze functie is op dit moment niet
vervuld. Jeugd valt direct onder inspectie.


Frans, heeft er niet veel mee kunnen doen.
Heeft wel in de krant twee stukken gelezen
m.b.t. tot jeugdzorg. Heeft lead van Paula
i.v.m. RSG



Joop, contact maken is lastig i.v.m. corona.



Irene, contact met W. Bakker is gezocht.
Echter hij reageert niet meer op verzoek.



Nel, contact bibliotheek, indrukwekkend te
horen waar bibliotheek in Enkhuizen allemaal

Allen

Allen
DB

Voor eind
november.

mee bezig is. Nuttig contact en wordt vervolg
aangegeven.

9

Email m.b.t. eenzaamheid van Welwonen.




Voor ons lastig inschatten hoe het staat met
de eenzaamheid. Lijkt wel zo te zijn, maar de
signalen bereiken ons niet.



Dorus heeft met Kees Kramer gesproken
t.a.v. eenzaamheid en wat Welwonen in
IJsselzand allemaal doet.



Veel groepsactiviteiten in oudereninstellingen
zijn gestopt



Joop merkt dat er veel eenzaamheid is.



10

Jeugdzorgdrama. (*)

Nel is bezig met de lijst maar dit kost veel
meer tijd dan verwacht. Nel blijft hier mee
bezig.
Het vrijwilligerswerk van Helpende handen is
gestopt i.v.m. corona.

Kees maakt een samenvatting van het
besproken en stuurt dit als reactie.
Dorus stelt:
Is het drama van nu groter of kleiner dan het drama
van vroeger.
Dorus vat samen hoe we tot de situatie van nu zijn
gekomen. Vanuit de aanbesteding is destijds Horizon
als eerste uit de bus gekomen. Dit heeft tot
negatieve gevoelens geleidt bij Parlan. Daarnaast
zijn er wel degelijk dingen misgegaan, maar er zijn
ook zaken gebeurd die op elke andere plek ook
hadden kunnen plaatsvinden.
Nu moet de aanbesteding verlengt worden wat leidt
tot nieuwe onrusten.

Nel

Kees

16 van de 18 gemeenten kiest ervoor om door te
gaan met Horizon, inclusief Enkhuizen. Wel met
kritische kanttekeningen naar Horizon om de zorg zo
goed mogelijk te structureren.
Vraag Nel:
Nieuw soort evaluatie jeugdzorg. Vindt er, voor de
verlenging van het contract, nog onderzoek plaats
hoe ouders en kind de zorg hebben ervaren. Dit is
onderdeel van het plan van Horizon, maar niet
beschikbaar i.v.m. privacy.
Antwoord Dorus dat hier zeker zicht op is. Voldoende
aanleiding om te zeggen dat we door kunnen met
Horizon. Nieuwe aanbesteding is absoluut niet
wenselijk.
Dorus houdt ons op de hoogte van het verloop van
deze situatie.
11
12
13

Wvttk./rondvraag.

Kees:
 Site gemeente m.b.t. WMO. E-mailadres
participatieraad is onjuist.
 Voorstelrondje, Frans stond vandaag in de
publiciteit. Nu is Anja aan de beurt
 Sociaal domein 1,7 mln bezuinigd. Moeten wij
daar iets mee.
Irene vraagt n.a.v. of wij mee kunnen kijken
in het bezuinigingsvoorstel.
11 november spreekt de raad over de
begroting.
 Begeleiding nieuwe leden moeten we in de
gaten houden.
Paula:
 Graag verder onderzoek naar andere
ervaringen ten aanzien van het invullen van

Kees vraagt
Risa voor de
stukken







14
(*)

Sluiting.

het perspectiefplan i.v.m. verlenging
beschikking jeugdzorg.
Ook Nel heeft dit opgevangen via haar
netwerk.
Komt een ongevraagd advies over.
Nel neemt contact op met Gonnie Lubbers
Paula geeft aan waar zij tegenaan loopt.
Paula anonimiseert het formulier en stuurt
door.
Blij dat vergadering digitaal kon plaatsvinden.

Vergadering wordt om 21.26 uur beëindigd door Nel

Zie artikelen Dagblad voor West-Friesland regio 2 en regio 9.
--

Politiek slaat groot alarm over opvang van jongeren.

--

Onderzoek: Jeugdzorgdrama in doofpot.

Nel
Paula

