
 

 

 NOTULEN PARTICIPATIERAAD 

ENKHUIZEN 

Datum: 17 december 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: Nieuwe Doelen 

Aanwezig: Hannie Dekker en David 

Sondorp (Radar Advies), Dorus 

Nel, Joop, Paula, Frans, Kees, Irene, 

Marit, Marja, Walter, Sam en Anja 

 

 

BESLOTEN ACTIE DOOR EINDDATUM 

1 Opening. Het vergaderpunt 5 wordt naar voren gehaald, 

zodat Hannie en David na hun presentatie de 

vergadering kunnen verlaten. 

  

2 Ingekomen stukken. 

 Mail jongerenpanel. 

 Artikel jeugdzorg (Paula). 

 Mail Willem Bakker m.b.t. Wmo- 

toezicht. 

 Mail Paula over wijkteams en 

praktijkondersteuners in de jeugdzorg. 

 Diverse mails p-raadsleden over 

carbidschieten. 

 Artikel Joop over Horizon. 

 Email WelWonen bezoek directeur. 

 

Jongerenpanel is op de netwerklijst geplaatst  

Artikelen jeugdzorg zijn ter kennisname. Dorus 

legt uit dat de uitvoering van Jeugdzorg een 

meer open karakter krijgt, de uitvoering wordt 

kritisch gevolgd. 

Directeur Welwonen wordt uitgenodigd voor 

een volgende vergadering 

  

3 Notulen vorige vergadering Geen opmerkingen   



4 Mededelingen  Advies bijlage 2 heeft Kees verwerkt en deze 

al verstuurd. Irene had nog 1 opmerking, op 

welke wijze wordt er gecommuniceerd en 

wordt de anonimiteit gegarandeerd. Kees heeft 

dit inmiddels al verstuurd, maar deze vraag 

wordt nog na gemaild. 

Opmerking:wij hebben een termijn van 6 

weken om advies uit te brengen, in dit 

uitzonderlijke geval hebben we op verzoek 

binnen 2 weken gereageerd. 

  

5 Uitleg conceptrapportage raadsonderzoek 

participatiewet door beleidsambtenaar. (zie 

bijlage raadsonderzoek.) 

Korte presentatie concept door Radaradvies  

betreffende het onderzoek uitvoering 

Participatiewet in opdracht van de 

gemeenteraad. Dit was erg duidelijk gedaan, 

er waren wel enig opmerkingen in de chat, 

deze worden apart nog als bijlage 

meegenomen. 

De cliënten zijn zowel bij de gemeente als bij 

WerkSaam goed in beeld. 

Voor de hele presentatie verwijs ik graag naar 

het geluidsfragment “Vergadering 17-12-2020” 

 

Irene  Kees  

6 Vergaderdata en dag in 2021. Op dinsdag kunnen wij niet in de Nieuwe 

Doelen vergaderen. Daarom vergaderen wij in 

het vervolg donderdags, januari wordt nog een 

digitale bijeenkomst. Kees zorgt voor het 

nieuwe schema 2021. 

 

-  

6 Taakvelden/taakverdeling. (zie bijlage) 

(voorstel indeling en netwerk > 2 bijlagen.) 

Indeling: iedereen kan zich er in vinden 

Velden: door de kleurverdeling is deze bijlage 

duidelijker geworden. Dank aan Sam. Joop en 

Irene gaan kijken of zij versterking willen 

hebben. Marja en Anja idem dito 

Nel stelt een opzet voor een mail op die 

gebruikt kan worden om contact te leggen bij 

de organisaties 

 

Kees, Paula  



 

7 Versnippering uitvoeringsveld (ingebracht 

door Walter.) (belemmering functioneren 

stadteam e.d.) 

Bewaren tot volgende vergadering. 

Dorus van tevoren informeren of hij er wat 

meer over kan vertellen. Walter gaat een 

voorzet maken voor de volgende vergadering 

 

 

Nel  

8 OneDrive. Indeling wordt nog herzien. 

In de gedeelde onedrive kan men erin. 

Als er mensen zijn die het niet lukt om in de 

gedeelde onedrive te komen, kunnen zij een 

afspraak maken met Frans om privé even 

uitleg te krijgen hoe zij dit moeten doen. 

 

 

 

 

Walter 

 

9 Betaling/vergoeding p-raadswerk. Elke volgende maand na de vergadering  

wordt het de 15e overgemaakt 

 

 

 

 

Frans 

 

10     

11     

12 Wvttk./rondvraag. Evaluatie door de Koepel. (de evaluatie: we 

nemen het jaar door, wat is verstandig te doen 

en wat gaan wij doen?). 

Graag uitstellen. Fysiek graag. 

Themabijeenkomst voorzitters participatieraad  

8-1-2021 

Marit gaat met Frans brainstormen over de 

communicatieplan. 

 

 

  

13 Sluiting Volgende vergadering digitaal op 21 januari 

2021 om 19.30 uur 

  

  



Bijlage  

 

Onderstaand de chat geschiedenis 

 

Landelijk zie je dat degenen die in de bijstand terecht komen en blijven veelvuldig kampen met psychische problemen. Dus niet specifiek voor Enkhuizen 

 

Het onderzoek gaat naar de gemeenteraad en daarvoor wil het college de Particiatieraad om advies vragen. Dat is een instrument om jullie eigen 

aanbevelingen te doen aan het college. 

 

Consulenten samenleving ook iets laten doen met Wajongers. 

 

De inkomstenvrijlating is in de wet geregeld. De gemeenteraden hebben als zienswijze in 2018 aan WerkSaam gegeven dat zij willen dat WerkSaam de 

inkomstenvrijlating alleen toepast als de client hiermee instemt. In de praktijk komt het vaak voor dat cliënten dit niet begrijpen en daarom maar afzien van 

de mogelijkheid, waardoor zij geld mislopen.  

WerkSaam stelt in de beleidsevaluatie voor om het om te draaien: WerkSaam past de inkomstenvrijlatingen standaard toe, tenzij cliënten vragen dit niet te 

doen. De beleidsevaluatie gaat in februari 2021 naar de gemeenteraad. 

 

 


