PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN
Agenda vergadering 27 mei 2021
Aanwezig: Iedereen
Afwezig: Te gast: De Wethouder, een beleidsmedewerker en vrijwilliger van de
formulierenbrigade

Agendapunt

1
2

3

Opening en kennismaken met Selma.
 Ingekomen stukken. (2 klachten en reactie advies
m.b.t. raadsonderzoek, zie bijlage.) Ter
informatie.
 Notulen vorige keer
De “formulieren brigade” uitleg door vrijwilliger.
Mededelingen: Joop en Marit, Anja

4

Portefeuille verdeling.

5

Huishoudelijk reglement. (Ter goedkeuring, zie
bijlage.)
Brief FNV, etc. (Resultaat gericht werken. Selma
heeft een ieder de nodige stukken gestuurd. Ter
bespreking.
(Uitleg/toelichting door de beleidsmedewerker)
Verslag van diverse (digitale) bijeenkomsten en
gesprekken door de leden die deze hebben
bijgewoond/gevoerd.

6

7

8

Rooster van aftreden. (Zie bijlage.) Bespreken.

Besloten

Notulen vastgesteld.

Er zijn 2 nieuwe leden nodig vanwege het vertrek van Joop en Marit. Leonie de Groot gaat ons komen
versterken. Zij is er in de vergadering van juni bij. We gaan een tweede nieuwe lid werven.
Denk alvast na over de portefeuille verdeling. Over 2 weken kan iedereen doorgeven wat zijn of haar keus
is.
Wordt vastgesteld.
Er zal een verbeteragenda worden opgesteld door de gemeente. Het is nog niet duidelijk of deze gedeeld
mag worden met ons. De beleidsmedewerker komt hier nog op terug.



We hebben een advies ingediend en Sam gaat deze commissie bijwonen om te zien hoe het wordt
besproken.
 Marja en Anja hadden een gesprek maar diegene was het vergeten. Er komt een nieuwe afspraak.
Ook het gesprek met de protestante kerk is niet doorgegaan. Ook hiervoor wordt een nieuwe
afspraak gemaakt.
 Het advies over het regionaal beleidskader jeugd moet nog geschreven worden. 10 juli concept
toesturen. Er moeten nog stukken binnenkomen hiervoor.
Een aantal leden zijn bijna 4 jaar lid (1-1-2022). Het is mogelijk om herbenoemd te worden. Deze leden
moeten erover nadenken wat zij willen.

9
10

One Drive.
Aanpassen Missie Visie (door Marit) Zie bijlage en
One Drive onder missie/visie. Bespreken.

11

Website, voorstel Marit. (Zie bijlage.) Bespreken.

12

Jeugdzorg Plus. (Zie bijlage.) Ter
informatie/bespreking.
Uitnodigen ambtenaren juni vergadering om uitleg te
geven over preventieve inzet m.b.t. jongeren met
psychische problemen.
Openstaande vragen e.d. (zie bijlage)
Ter informatie/bespreking.
Overname taken Marit

13

14
15

Marit heeft de missie en visie bekeken en aan de hand hiervan een voorstel ter aanpassing gedaan.
“Kunnen participeren” aanpassen naar “zo veel mogelijk mee kunnen doen”
“Zelfredzaam” aanpassen naar “zichzelf zoveel mogelijk kunnen redden”
Marit past deze twee regels aan en zet hem op de website
 Veel gestelde vragen pagina, graag ideeën aanleveren bij Kees, 10 juni uiterlijk.
 Denk ook na over wat je nog meer op de website wilt hebben.
 Er moet een foto en stukje tekst komen van iedereen. Kees kan dan automatisch eens per maand ook
iemand in de Drom aankondigen. Voor 1/7 aanleveren. Houd hiervoor het voorbeeldje aan van Anja,
deze staat op de website.

Twee ambtenaren worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. Nel gaat hen uitnodigen.





16
17

Website live?
Wvttk/rondvraag








18

Sluiting.

Paula wilt de besluitenlijst overnemen van Marit.
Selma wilt zich bezig houden met de website. Het is het beste als zij dit met iemand samen kan gaan
doen.
Er moet ook iemand zijn die de Facebook en Linkedin gaat beheren (berichtjes plaatsen). Wellicht dat
het nieuwe te werven lid dit kan gaan oppakken.
Marit maakt een handleiding voor de website en sociale media
We moeten bedenken wanneer we de website definitief willen lanceren.
Als iedereen zich er comfortabel bij voelt, vergaderen we in juni fysiek. Diegenen die zich niet
comfortabel voelen kunnen digitaal aansluiten.
Besluitenlijst op chronologische volgorde zetten op de website
September wordt de 4e donderdag (22e) vanwege harddraverij.
Frans wordt de buddy van Leonie.

