PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN
Agenda vergadering 16-12-2021.
Tijd: Aanvang 19.30 uur.
Plaats: Via “Zoom”.
Aanwezig: Anne Kouwenhove- v.d. Ploeg, Frans Tetteroo, Leonie Groot, Marja GrootRoemer, Nel Rustenburg, Paula de Vries- van Wijk, Sam Verbeek, Selma Commandeur,
Willem Galle, Kees Mos
Afwezig:
Te gast: Wethouder.
Agendapunt
Besloten

1
2

3
4

Opening.
Ingekomen stukken:

Nel heet allen welkom
Mededeling. Nel heeft contact gehad met Anja. Combineren van de participatieraad
met alle andere bezigheden is niet meer haalbaar. Afscheid wordt later gepland,
wanneer er iets meer mogelijk is.

Actiepunt

Nel

Wordt goedgekeurd.
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Notulen vergadering 18-11-2021.
Ingekomen stukken:
◼ Via Sam, werken bij bijstand. Zie bijlage van
de raad uit Rotterdam.
◼ Via Willem, ongevraagd advies resultaat
gestuurd werken.
◼ Verordening jeugd.
◼ Beleidsregels jeugd.
◼ Reactie op advies bijzondere bijstand.
Werken bij bijstand. Toelichting Sam.

Meerdere gemeentes die op projectbasis hiermee werken, maar alleen P-raad
Rotterdam heeft gereageerd. Daar heet het experiment Wijkbasisbanen. Sam stelt voor
een korte memo hierover te schrijven zodat eenieder zich kan inlezen en dat we in een
volgende vergadering kunnen beoordelen of we hier iets mee willen.
Sam heeft een link gestuurd naar het tv-interview met de wethouder en een
deelneemster. Dit geeft een mooie verduidelijking van het document.

Sam
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Ongevraagd advies Resultaatgestuurd Werken.

Willem verduidelijkt de aanleiding voor het ongevraagde advies/reactie.

Kees
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Advies verordening jeugd en beleidsregels jeugd.
(Bijeenkomst 7 december via Teams.)

Stand van zaken website.

Mappenstructuur “One Drive”. Toelichting Sam.
Kwartaaloverleg met gemeente.

Er wordt besloten de brief te versturen.
Dorus geeft aan dat het vooral ook goed is om te kijken naar de toekomst en die goed in
de gaten te houden ten aanzien van de inkoop e.d.
Bijeenkomst 7 december verliep niet zoals gepland. Coördinerende beleidsambtenaar
heeft gevraagd tijdens de vergadering een klap erop te geven. Dit is niet haalbaar.
Vraag Kees wie heeft er op- en aanmerkingen. Selma geeft aan dat er niet veel
veranderd is.
Een ieder die er op wil reageren heeft stuurt dit uiterlijk donderdag 23 december naar
Kees. Kees voegt alle reacties bij elkaar en maakt er een brief van.
Selma en Leonie zijn daar mee bezig. Taakverdeling staat op One-drive onder
communicatie.
Willem heeft stukje ingediend voor de website. Is ook nog bezig met tekst voor de
website.
Kees stuurt het naar de gemeente en De Drom, en blijft het contact met hen ook
onderhouden.
Sam licht de mappenstructuur toe
Kees: Niet goed voorbereid door contactpersoon gemeente.
Besproken is samenwerking adviesraden zodat ambtenaren maar 1 keer langs hoeven
te komen, wijze van uitbetaling vergoedingen, benoeming leden en communicatie, lok
uitvoeringsplan schuldhulpverlening, toezichthouder WMO.
Nel: Maandag info avond sociaal domein
Leidinggevende beleidsmedewerker gaf aan dat op de vraag wanneer cijfers bekend
worden niet zo makkelijk een antwoord gegeven kan worden. Gezien het resultaat
gericht werken is het moeilijk/onmogelijk om specifieke cijfers op te vragen. Bijv over
hoeveel geld eruit gegeven wordt aan huishoudelijke hulp, aantal aanvragen WMO etc.
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Wvttk/rondvraag.

Info avonden sociaal domein zijn interessant voor ons om te volgen. Kijk op de site van
de gemeente voor de data.
Willem: er mag best iets meer gemaild worden…
Kees: Er komen banketstaven. Als ze er zijn stuurt Kees een bericht dat je kan ophalen.
Wat over blijft gaat naar de Baanbreker
Marja: had een afspraak met Anja om naar Leviaan te gaan. Is er iemand de mee kan.
Willem biedt aan om mee te gaan. Fijne feestdagen voor iedereen

Allen,
Kees

Kees
Sam

Sam: Mail Kees mbt antwoorden jeugdzorg. Is teleurgesteld over de reactie van de
ambtenaar. Wellicht moeten we hier zelf ook iets mee in de toekomst door de vragen
scherper te stellen. Selma verduidelijkt dat dit de antwoorden op vragen in de
vergadering waren en dus niet een antwoord op een door ons gegeven advies.
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Sluiting.

Voor allen hele goede feestdagen!

