PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN
Agenda vergadering 18-11-2021.
Tijd: Aanvang 19.30 uur.
Plaats: Online.
Aanwezig: Anne Kouwenhove- v.d. Ploeg, Anja Jansma, Frans Tetteroo, Leonie Groot,
Marja Groot- Roemer, Nel Rustenburg, Paula de Vries- van Wijk, Sam Verbeek, Selma
Commandeur, Willem Galle.
Afwezig: Kees Mos
Te gast: Wethouder

Agendapunt

1
2

3
4

5

Opening.
Ingekomen stukken: Evaluatie
resultaat gericht werken. (Zie
One Drive onder vergadering
18-11-2021)
Notulen vergadering 21-102021.
WMO beleidsplan. (Dorus.)

Sessie “Wonen in WestFriesland”. (Marja/Paula) Zie in
One Drive onder Vergadering
18-11-2021.)

Besloten

Actiepunt

Leden uit jeugd en wmo buigen zich over dit stuk en kijken naar een vervolgstap
daarop.

Wim plant een afspraak met WMO en
Jeugd

Goed gekeurd.
Zie onderstaand verslag toelichting Dorus

Bij volgende bijeenkomst van onze kant aangeven dat er bestaande
prestatieafspraken zijn en hoe dat tot uiting gaat komen.

- DB nodigt toezichthouder WMO uit
voor een volgende vergadering
- Erfgoednota in februari in de Raad
samen met de kerkenvisie. Willen wij
daar iets mee?
- Beleidsplan Hertenkamp MEC witte
schuur wordt geschreven. In de gaten
houden dat wij die ook krijgen.

6

7

Paper Willem WMO. (Zie One
Drive bij Vergadering 18-112021.)
Stroomlijnen binnenkomende
informatie. (Frans)

8

Sessie “De Koepel”. (Nel)

9

Toegankelijkheid. (Nel)

10
11

14

Toezicht/fraude in de zorg. (Nel)
Verordening Jeugd. (Volgt einde
volgende week.)
Lokaal uitvoeringsplan
schuldhulpverlening.
Evaluatie resultaat gericht
werken. (Zie in One Drive onder
vergadering 18-11-2021.) (Nel.)
Wvttk/rondvraag.

15

Sluiting.

12
13

Wachten op input van Dana. Willem komt
met een verder voorstel hoe het eruit
komt te zien.
Meer in de portefeuille gedachte werken en informatie delen. Alleen regionale
berichten delen, geen landelijke.
Mappen structuur op one drive wordt opgeruimd.
Wachten tot het weer fysiek kan. Hopelijk eind Januari.
Nel samen met Willem. Nieuwe contactambtenaar bij de gemeente.
Wordt een nul-meting gedaan door de gemeente. Nel zoekt naar panel die kan
helpen bij het aangeven van de problemen waar zij tegen aan lopen.
Kent er iemand een slechtziende in Enkhuizen?
Zie verslag Dorus

Akkoord door leden.

t.z.t. maakt Nel een afspraak.
Nel en Willem

7 december bijeenkomst voor degene die
zich hebben aangemeld.
Nel vraagt Kees om het door te sturen
naar de gemeente

Zie onderstaand verslag toelichting Dorus

Leonie: Selma en Leonie zijn bezig met de PR. Wordt aan gewerkt. Komen er later
op terug.
Anja: geprobeerd afspraak te maken met Leviaan nog niet gelukt, buurtzorg
Enkhuizen is ook benaderd.
Frans: afscheid van Joop en Marit was een fijne bijeenkomst.

Toelichting Dorus
Herziening wmo-beleidsplan
Herziening is nodig omdat het wmo-beleidsplan verouderd is en er wetswijzigingen zijn. Heeft uitsluitend een wettelijke basis. Als
voorbereiding op de opvolger na de verkiezingen, en hoognodig i.v.m. veroudering.

Achterstanden wmo
Aanvragen wmo, toenemend aantal vragen. Door capaciteit, en zorgvraag inhoudelijk kan er niet voldaan worden aan de vraag. Heeft ook
te maken met resultaat gericht werken wat wijziging van werkwijzen.
Lichtere aanvragen, vervoer e.d., worden middels verkorte procedures weggewerkt.
Ook door corona meer aanvragen. Abonnementstarief is daarbij ook van belang.
Met name het capaciteitsprobleem. Ook met raad besproken. € 1,2 á 1,3 mln. extra nodig om capaciteitsprobleem op te lossen. Maar
daarnaast weinig goed personeel te vinden.
De drie oorzaken voor de achterstanden zijn dus:
-

Verhoogde aanvraag (o.a. door vergrijzing en toenemende jeugdzorg)
Capaciteitsprobleem
Geld

Urgente gevallen gaan altijd voor.

Beleidsplan lost niet het probleem op, maar er is een beter wettelijk kader. Gaat de wachtlijsten niet oplossen.

Er wordt gekeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat er niet jaarlijks opnieuw een beschikking en perspectiefplannen hoeft te worden
aangevraagd voor zaken die op voorhand al vast staan.
Eenvoudige casussen hoeft geen geheel perspectiefplan voor geschreven te worden.

Twee lijnen naar centrale overheid
•
•

Regionaal besproken
De westfriese wethouders hebben met de Directeur VNG gesproken en gevraagd dit neer te leggen bij de overheid.

Fraude in zorg
Zorgcowboys. Speelt in West-Friesland minder, of onvoldoende in beeld. Willen we van af. Regionaal inkoopbureau houdt dat in de gaten
en onderneemt waar mogelijk actie daarop.
Onderzoek RTL-Nieuws. Partijen die hierin genoemd zijn worden onderzocht.
Er zijn drie toezichthouders. Hun opdracht is om de zorgcowboys aan te pakken. Rapportage volgt.
Er zijn ambtelijke contacten geweest met Almere.
Sam stelt voor om de toezichthouders eens uit te nodigen voor een vergadering. Sam vraagt of de aanbiedende zorgverleners worden
gescreend volgens bibob? Volgens Dorus wel.

Opkoop van huizen door projectonwikkelaars en pandjeseigenaren, wordt aan banden gelegd. Gelijk aan beleid grote gemeentes

Bewoners op camping.
Allereerst geeft Dorus aan dat deze bewoners wisten dat ze 2 jaar mochten wonen in deze huizen.
Dorus geeft aan dat ze met hun handen in het haar zitten. Heeft de gemeente en diakonie € 40000 á 50000 gekost. Er is ‘gewoon’ geen
huis.
Het college is al boven de verordening uit gegaan. Als de raad wil dat de wethouder er veder mee gaat dan moeten zij daar actie op
ondernemen. De verantwoordelijkheden van de wethouder liggen nu tot 1 december. Alle mogelijkheden zijn benut. Triest en schrijnend.

Hertenkamp MEC Witte Schuur

Heikel dossier in Enkhuizen. Budget enorm overschreden. Beleidsmedewerkers zijn druk bezig met het schrijven van een plan hoe om te
gaan met andere dagbesteding in Enkhuizen.
Erfgoednota in februari in de Raad samen met de kerkenvisie. Willen wij daar iets mee?

