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AGENDAPUNTEN
PARTICIPATIERAAD
ENKHUIZEN
Datum: 19-11-2020
Tijd:
19.30 uur.
Plaats: Nieuwe Doelen.

Aanwezig: Dorus, Frans, Nel, Kees
Joop, Marja, Sam, Walter, Marit, Paula (schuift wat
later aan) en Anja
Afwezig met afbericht: Irene

Opening en voorstellen nieuwe
leden.

Er zijn 4 nieuwe leden, die zich voorstellen. Zij worden
gekoppeld aan bestaande leden die het inwerken voor
hun rekening nemen:

BESLOTEN

Marit Galle wordt gekoppeld aan Frans
Marja Roemer wordt gekoppeld aan Paula
Walter van Dam wordt gekoppeld aan Kees
Sam Verbeek wordt gekoppeld aan Nel
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Ingekomen stukken.
 Cursus de Koepel op 15-012021.


ACTIE DOOR

De digitale training van de Koepel is 15-01-2021. De
nieuwe leden gaan sowieso deelnemen aan deze cursus,
andere leden zijn ook welkom. Anja neemt deel om
zodoende waar te nemen hoe de cursus opgezet is.

Overzicht sociaal domein

Nel.
Frans
Paula
Kees
Nel
Marit, Marja,
Walter, Sam
en Anja
Nel

Financieel overzicht van het sociaal domein is voor de
participatieraadsleden zonder financiële achtergrond te
onoverzichtelijk. Nel zal nadere uitleg vragen

EINDDATUM
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Notulen vergadering 15 oktober.

Zowel binnen de gemeenteraad als in diverse media
wordt op dit moment veel aandacht aan JeugdzorgPlus
gegeven
Wethouder Luykcx legt uit: Jeugdzorg+ is met de
transities in 2015 overgeheveld van de provincie de
gemeenten. Parlan was de zorgaanbieder tot vorig jaar,
inmiddels is dit na aanbesteding aan Horizon gegund.
Jeugdzorg+ betreft meervoudig gecompliceerde
jeugdzorg.
Horizon werkt volgens de methodiek van een half open
constructie, waaraan uiteraard risico’s zijn verbonden.
Deze keuze is bewust gemaakt, een gesloten constructie
is ook verre van ideaal.
Maandag 7 december zal een infoavond Sociaal Domein
plaats vinden, waarbij Horizon een presentatie geeft en
bevraagd zal worden door raads- en commissieleden.
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Mededelingen.
Ingebracht actiepunt door Paula.
(Zie bij rondvraag vorige
vergadering op 15 oktober.)
Reacties graag naar Kees i.v.m.
een eventueel advies.
Zie ook de bijlagen perspectiefplan
en EF formulier.
Netwerk. Info door Nel.

Geen
De vragen die gesteld worden in het aanvraagformulier
perspectiefplan en EF formulier zijn niet echt makkelijk in
te vullen voor ouders.
Paula en Kees gaan samen in gesprek en komen met
verbeterpunten
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Lijst met instanties gelinkt aan het sociale domein is een
dynamische lijst.
Welke vragen stellen wij de instanties en wie gaat naar
welke organisatie?
Sam maakt een voorzet.
Wij hebben een verdeling van 5 taakvelden:
Jeugd en sport

Voorschoolse opvang

Cultuur en bibliotheek

Mantelzorg oudere en verwarde personen

WMO en Werkzaam

Paula en Kees

Sam
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Verslag digitale voorlichting
schuldhulpverlening door.
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Wvttk./rondvraag.

Het verslag is niet gemaakt, maar er zijn opnames
gemaakt van de digitale voorlichting. Deze zal verspreid
worden.
De presentatie zelf is gevraagd om deze digitaal toe te
sturen, maar tot op heden heb ik (Anja) nog niets
gehad.
 Namens de Participatieraad wordt er een kaart
gestuurd naar de Burgemeester Eduard van
Zuijlen. Doris zal het adres toesturen naar Nel


Aan portefeuillelijst PR toevoegen, Marit wil PR op
zich nemen



Centraal archief via de cloud wordt ingericht
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Sluiting.

Vergoedingen, Nel gaat in overleg om te zorgen
dat de vrijwilligersvergoeding op de juiste manier
wordt betaald
Volgende vergadering
17 december 19.30 Nieuw Doelen

Anja

Doris en Nel

Marit

Nel

