
     PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN 

           

 

Afwezig: Paula 

Te gast: Beleidsambtenaren SED. 

 

Verslag vergadering 21 september 2021 in het Hertenkamp. 

Aanvang 19.30 uur. 

 Agendapunt  Besloten Actiepunt 

1 Opening.   

2 Ingekomen stukken: 

 Termijn kalender. (Zie One Drive) 

 Mail Sam m.b.t. uitblijven reactie gemeente 
op aanvraag traplift. 

 Beleidsplan Eenzaamheid. 

 Stukken m.b.t. bijzondere bijstand. 

 Terugkoppeling Jeugdzorg +. 

 IJslandse methode. 

 Termijnkalender. 

 Beleidsplan WerkSaam. 

 Evaluatie Horizon. 

  

3 Notulen juni vergadering . Notulen zijn vastgesteld. 
In de Drive wordt nu per vergadering een mapje geplaatst met 
daarin de agenda en stukken. 

Voorstelstukje + foto aanleveren 
bij Kees voor Drom en website 
(z.s.m.) 

4 Beleidsplan “Eenzaamheid”, uitleg door 
beleidsambtenaar. (Zie One Drive) 

Iedereen moet zijn/haar op- en aanmerkingen op het document 
voor 1 oktober mailen naar Kees, hij voegt dit samen en zorgt dat 
het verzonden wordt. 

Iedereen: Voor 1 oktober op- en 
aanmerkingen naar Kees sturen. 
 
Kees: Voor 5 oktober advies 
verzenden. 



5 Geven advies bijzondere bijstand. (Zie One Drive) Iedereen moet zijn/haar op- en aanmerkingen op het document 
voor 19 oktober mailen naar Kees, hij voegt dit samen en zorgt dat 
het verzonden wordt. 

Iedereen: voor 19 oktober op- en 
aanmerkingen naar Kees sturen. 
 
Voor 2 november advies 
uitbrengen (liefst eerder). 

6 Contact scholen. Sam heeft contact opgenomen met scholen en al van een aantal 
scholen reactie gehad. 

 

7 Afscheid Joop en Marit op 15 oktober. 15 oktober in de Compagnie  16:00 – 18:30 (drankje en hapje). Naar het afscheid komen 😊 

8 Website, hoe verder? Leonie, Selma, Anne en Willem gaan samen een afspraak maken 
om content strategie te bespreken. 

Afspraak maken 

9 Terugkoppeling Jeugdzorg + (Zie One Drive) Er wordt een was- wordt stuk aangevraagd. Was- wordt stuk aanvragen 

10 IJslandse methode. (Zie One Drive) Effectieve methode in Ijsland om alcohol en drugs terug te 
brengen. Wordt ook in Nederland toegepast in bepaalde 
gemeenten. Ter kennisname. 

- 

11 Termijnkalender. (Zie One Drive)   

12 Beleidsplan WerkSaam. (Zie One Drive)   

13 Mail Sam m.b.t. uitblijven reactie op aanvraag van een 
traplift. 

Aan wethouder wordt gevraagd naar de omvang van wachtlijsten 
voor de afhandeling van de beschikkingen voor Jeugd en WMO. 

- 

14 Infoavond Sociaal Domein.   

15 Evaluatie Horizon. (Zie One Drive) Ter kennisname. - 

16 Voorstel data vergaderingen 2022. Vastgesteld. - 

17 Rondvraag/WVTTK.  In volgende vergadering 
portefeuilles verdelen. 

18 Sluiting   

 

 

Data vergaderingen van de participatieraad na de zomer: 

 21 september. (In het Hertenkamp) 

 21 oktober (In Nieuwe doelen) 

 18 november.  
 16 december.   

 



Data vergaderingen 2022: (Voorstel) 

 20 januari. 

 17 februari. 

 17 maart. 

 21 april. 

 19 mei. 

 16 juni. 

 22 september. 

 20 oktober. 

 17 november. 

 15 december. 

 


