Participatieraad Enkhuizen
Besluitenlijst
Datum: 21 januari 2021
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: via “Zoom”
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Besluitpunten & afspraken
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Update aantal ontwikkelingen
Welwonen door directeurbestuurder.
Opening.

-

Mevrouw van der Weijde van Welwonen verzoekt ons om signalen door te geven. We
geven dit aan haar door wanneer dit aan de orde is.

-

Er wordt besloten om de wethouder niet meer structureel te laten aansluiten bij
vergadering. Dit omdat hierdoor wij vrijuit de discussie kunnen voeren onderling.
Indien gewenst wordt de wethouder uitgenodigd om met ons over onze standpunten
en conclusies te praten.
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Ingekomen stukken.
Notulen vorige vergadering.

-

Er wordt afgesproken dat iemand anders de notulen voortaan maakt. Dit wordt gedaan
in een verslag voor intern en een besluitenlijst voor op de website. Hierdoor blijven we
transparant maar kunnen we wel vrijuit spreken zonder hier op persoon te kunnen
worden aangesproken. Dit is normaal voor een adviesraad die niet democratisch is
verkozen.
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Mededelingen.
Public Relations.

-
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Vergaderdata en dag in 2021.

Wat betreft het communicatieplan zullen er per onderdeel projectplannen worden
uitgewerkt. Deze worden rondgemaild voor input. Hiermee worden definitieve versies
gemaakt waarop we besluiten kunnen nemen en aan de slag kunnen gaan.
Er wordt voorgesteld om de volgende data te vergaderen:
- 18 februari
- 18 maart
- 22 april
- 20 mei
- 17 juni

Alles gaat via zoom, tenzij er versoepelingen zijn
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Terugkoppeling training nieuwe
leden bij koepel
Verslag video-conferentie
voorzitters landelijke p-raden met
“De Koepel”.
Stand van zaken OneDrive.
Verzoek Advies over
cliëntervaringsonderzoek BMC.
Overzicht financiën 2020 door
Frans.
Versnippering in de zorg.
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Netwerk, stand van zaken.
Wvttk./rondvraag.
Sluiting.
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-

Iedereen leest het stuk en komt met input voor het advies.

-

Omdat we willen weten hoe de controle op de participatiewet, wmo en jeugd gaat,
gaan we dit navragen bij de gemeente. Daarnaast ook de vraag in hoeverre de
gemeente(n) signalen doorgeven aan het Rijk en zo ja op welke manier dit gebeurt.
Ook zal er binnen het voorzittersoverleg hiernaar gevraagd worden. Hiermee kan
bekeken worden welke rol wij als adviesraad kunnen hebben om problemen ook op
hoger niveau aan te kaarten.

