
PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN 
Agenda vergadering 21-10-2021. 
Tijd: Aanvang 19.30 uur. 
Plaats: Nieuwe Doelen. 
 

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, Kees Mos 

Afwezig: Anne, Leonie, 

Te gast: Mw. Van Dokkum 

 

 Agendapunt  Besloten Actiepunt Voldaan 

1 Opening.    

2 Ingekomen stukken: • Coördinator Beleidsmedewerkers vraagt om gezamenlijke sessie 3 raden m.b.t. 
verordening jeugd. 

• Ongelijkheid jonge kind. Ingebracht door eigen lid 

• Eigen lid ingebracht stuk voor Compaan, prestatieafspraken betreffende wonen 
West-Friesland. Komen we later op terug. 

 

Kees zegt toe aan 
beleidsmedewerker 
voor gezamenlijke 
sessie met Stede 
Broec en 
Drechterland 

 

3 Notulen vergadering 21 
september. (Zie One Drive) 

Goedgekeurd, met dank aan Selma. Let op aanwezigen/afwezigen.  
Vergaderdata 2022 staat nog voorstel. Is nu definitief vastgesteld. 

  

4 Portefeuille verdeling, voorstel. 
(Zie One Drive.) 

Secretaris mailt of de beleidsmabtenaren nog op dezelfde positie zijn. 

• Anja, had graag ook jeugd in portefeuille. Anja wordt toegevoegd aan jeugd 

• Werkgroep Toegankelijkheid wordt besproken.  
Geen registratie invalidenplek. 

 

Kees mailen 
beleidsambtenaar 
 
Nel voegt Anja toe 

 
 
 
21-10-21 

5 Verslag gesprek wethouder 13-10-
2021. 

Gesprek wethouder: 

• Verhaal daklozen op camping: heeft alle aandacht, maar weinig 
mogelijkheden. Er is een voorstel gedaan door de wethouder aan de 
raad. Er volgt een beslissing van de raad. 

 
Woningprobleem wordt onderling besproken.  

 
 

  



 

• Wachtlijst Wmo:  
Extern bureau ingehuurd om wachtlijst weg te werken. 
Heeft ook te maken met lage eigen bijdrage. Eerst meest dringende zaken.  
Dinsdag stelt sp vragen aan wethouder. Dat wachten we af. 
 

• Extra budget voor jeugdzorg. Wordt gelabeld voor jeugdzorg. 
 
 

 

6 Scholing/teambuilding.  Informeel samenzijn is goed voor team gevoel. Volgende keer wordt voor januari 
gepland.  
Scholing. Koepel geeft training voor nieuwe participatieraadsleden. Is hier behoefte aan 
bij de nieuwe leden.  
Of gezamenlijk met Petra van de Koepel 

DB gaat met Petra 
van de Koepel in 
gesprek over 
scholing. 

 

7 Bijeenkomst WMO in Stedebroec 
18 oktober. (Marja en Paula) 

Zie verslag one drive  
 

  

8 Website, stand van zaken. Volgende week ‘commissie’ afspraak. Om te kijken hoe verder.  
Voorstel stukjes in Word. Foto apart, als JPG bestand.  
Sam is de volgende die in de krant komt.  
 
Voorstel lid: One pager per portefeuille? Wat is onze taak daarin? We zien toe op de 
uitvoering. 
 

Paula en Wim nog 
stukje inleveren. 
 
 
Wim komt met een 
voorstel hoe dat 
eruit zou kunnen 
komen te zien 

 

9 Netwerk, stand van zaken. m.u.v. verslag WMO is alles up to date 
 
 

  

10 Termijnkalender. (Zie One Drive.) Verordening Jeugd wordt Januari i.p.v. december. 
Nog niets verordering inburgering ontvangen . Secretaris heeft beleidsmedewerker 
gevraagd wanneer wij deze kunnen ontvangen en wat van ons verwacht wordt. 

 
Kees, wacht 
antwoord 
contactpersoon 
gemeente af. 

 

11 Gesprek Huur Advies Commissie. 
(HAR) + Interview cliëntenraden 
wonen en zorg. (Marja) 

HAR heeft gesprek aangevraagd met ons. Hun vraag, hoe meer naamsbekendheid 
te krijgen. Ervaringen uitgewisseld hoe wij aan de weg timmeren.  Informatief 
gesprek. 

  



 
 
Interview cliëntenraden wonen en zorg: 
Zie verslag one drive 
 

12     

13     

14 Wvttk/rondvraag. Compaan, interview wonen en zorg westfriesland. Ingehuurd door 7 westfriese 
gemeenten.  
 

  

Graag iedereen 
input leveren aan 
Marja voor 
vergadering 
 

 

15 Sluiting.    

 

n.b. Het verslag van het gesprek met Esdege Reigersdaal staat op One Drive bij de stukken van de vergadering op 21-10-

2021. 


