
     PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN 

          Besluitenlijst vergadering 22 april 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 
Frans Tetteroo 

Te gast 
Wethouder; beleidsmedewerker Jeugd 

 

 Agendapunt  Besloten 

1 Opening. Vandaag hebben we 2 gasten bij agendapunt 2. 

2 Ingekomen stukken. 
 Beleidsmedewerker Jeugd m.b.t beleidskader 

jeugd WF. 
 Mail inwoner m.b.t. huurwoning. 
 Sollicitaties lidmaatschap p-raad. 

 Later zal er meer informatie worden gegeven over toezichthouden door iemand van de gemeente. 
Alle vragen die we hebben dienen we vooraf in.  

 We gaan bespreken of we iets gaan doen met laaggeletterdheid en wonen.  
We gaan binnenkort Horizon bezoeken samen met de Wethouder. 

 We vragen ons af of het voor de inwoner duidelijk is waar zij terecht kunnen over ontvangen zorg. We 
zullen een lijstje met vragen maken en hierop iemand uit de gemeente uitnodigen in te spreken 
tijdens een vergadering.   

 Sollicitaties, wordt besproken bij punt 9. 

3 Notulen vorige vergadering. Vastgesteld. 

4 Mededelingen. 
 

 We geven door wie er aanwezig is bij de bijeenkomst jeugd. 
 Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement volgende vergadering. 

5 Missie/Visie. (zie One Drive) Na goedkeuring kan deze op de website worden gezet. 

6 Jeugdzorg problematiek. 
 Kunnen/moeten we als p-raad een signaal 

afgeven m.b.t. de problemen rond jeugdzorg. 

 Na bezoek Horizon gaan we gezamenlijk bedenken welke vragen en/of bespreekpunten we hebben. 

7 Netwerk, stand van zaken en verslagen leden over 
hun ervaringen/activiteiten/bijgewoonde (digitale) 
vergaderingen. 
 Geven we een ongevraagd advies m.b.t. 

eenzaamheid en laaggeletterdheid? (besproken 
in de vergadering van maart.) 

 We spreken af dat we als Corona weer over is, we een wijkavond kunnen gaan organiseren in de Oude 
Gouw.  

 3 mei bijeenkomst laaggeletterdheid. Daarna gaan we bespreken of we een ongevraagd advies gaan 
geven hierover. 



 Wanneer Corona afgevlakt is gaan we een brief sturen naar de scholen om ons kenbaar te maken en 
te vragen of er 1 aanspreekpunt kan komen binnen elke school voor ons. De zorgcoördinator zou dit 
kunnen zijn. Ergens in mei. 

8 Website, stand van zaken.  De website is live via www.participatieraadenkhuizen.nl Ook de Facebook en de LinkedIn pagina is 
online.  

 Het dagelijks bestuur doet een voorzet met organisaties om te volgen op sociale media en een lijst 
met organisaties die we op de website ter informatie kunnen vermelden.  

 Zodra de website af is, campagne opzetten. 
 Er komt een template voor brieven met het logo. 

9 Sollicitaties, stand van zaken. Er zijn 4 brieven binnengekomen. 3 hiervan leken geschikt. De kandidaat die wordt voorgesteld, wordt 
goedgekeurd. Deze begint in mei. 

10 Studeren in de bijstand naar aanleiding van casussen 
van Anja.  

Inhoudelijk besproken.  Dagelijks bestuur gaat bespreken of dit een idee is voor een ongevraagd advies. 

11 Wvttk./rondvraag. Iemand gaat zich weer voorstellen in de Drom.  

12 Sluiting.  

 


