PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN
Besluitenlijst vergadering 18 maart 2021
Aanwezig
Nel Rustenburg – Kees Mos – Frans Tetteroo – Joop Knukkel – Marja Roemer –Paula de
Vries – Anja Jansma – Sam Verbeek – Walter van Dam – Marit Galle
Afwezig
Te gast
Wethouder
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Agendapunt
Opening.
Ingekomen stukken.
◼ Vek Wik
◼ Mail Sam m.b.t. winst instellingen
jeugdzorg
◼ Binnengekomen sollicitaties
◼ Nieuwsbrieven
Verslag vorige vergadering.
Mededelingen.
1) Vacature.
2) Mail gemeente m.b.t. communicatie.
3) Voorstellen Anja.
4) Aangemeld voor nieuwsbrief “Nieuw
begin”.
5) Aangemeld voor nieuwsbrief
“Vrijwilligerspunt West-Friesland”.
Adviesvraag beleidsregels jeugdhulp 2021.
Adviesvraag raadsonderzoek participatiewet.
Keuze logo.
Website & PR, stand van zaken.

Besloten

Kleine wijziging, notulen verder vastgesteld.
Sam neemt zitting in de sollicitatiecommissie na 1 april. Hij had namelijk enkele voorstellen hierover.
Criteriumgericht interview gebaseerd op competenties gaan ze hierin toepassen. Hiermee voorkom je dat
sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. Sam en Nel gaan hiermee aan de slag.

We reageren allemaal voor 1 april en geven onze opmerkingen door aan Kees.
Ieders reactie voor 22 maart doorgeven.
Ingestemd met logo 3, tevens in dit verslag opgenomen.
Conceptversie van de website is gedeeld met alle leden (zie mail). Alle opmerkingen en suggesties kunnen
met Marit gedeeld worden.

Marit zal in eerste instantie het beheer van de sociale media en de website doen. Ze gaat een handleiding
maken zodat een ieder dit kan in de toekomst.
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Missie Visie, stand van zaken.
Netwerk, stand van zaken.

Paula oppert het idee om eens verder door te praten over participatiewet. Marja kan ons dan inhoudelijk
wat meer vertellen en Anja kan haar casussen inbrengen. We zetten dit op de agenda voor de volgende
vergadering.
Joop vraagt zich af wie hem kan gaan ondersteunen en er met hem mee kan gaan op de 4 afspraken die
gepland staan. Nu Irene weg is, staat hij er namelijk alleen voor. Marja geeft aan bij een deel al te kunnen
en willen aansluiten. Het DB gaat kijken of de verdeling aangepast kan worden.
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Wvttk./rondvraag.
Sluiting.

