PARTICIPATIERAAD ENKHUIZEN
Agenda vergadering 16-06-2022
Tijd: Aanvang 19.30 uur.
Plaats: Raadszaal.
Aanwezig: Willem, Nel, Kees, Leonie, Sam (online)
Afwezig: Ans, Frans, Selma.
Te gast: Toezichthouder, wethouder.
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Agendapunt
Opening.
Ingekomen stukken:
Notulen vergadering 21-042022
Kennismaking met de
wethouder.

Toezichthouder, uitleg
werkwijze.

Besloten

Geen opmerkingen
Wim Hoogervorst.
Wethouder sociaal domein en financien,
met uitzondering van het onderwijs
Kees:
Stuurt in het vervolg agenda toe
CD: Regionaal toezichthouder WMO
(7 West-Friese gemeenten)
Met aandachtsgebied SED
Onafhankelijke functie binnen de regio.
Audits bij aanbieders die gecontracteerd
zijn
vanuit de WMO, resultaten gaan naar
de beleidsmedewerkers
(die dit moeten delen met de
wethouder).
Reactief heeft op dit moment voorrang
op proactief.
Onrechtmatigheden doorgeven aan
rechtsmatigheidscollega (die onderzoek
kan instellen)
Feedback ophalen bij aanbieders, en
delen met
WMO beleidsmedewerkers.
Op dit moment bezig met het verhogen
van
de zichtbaarheid van de toezichthouders.
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Actiepunt

Werken op dit moment aan
kwartaaloverzichten.
Nel:
Maakt afspraak met CD voor
een vervolgoverleg, waarin we bespreken
hoe het dan gaat.
Kees:
Bundelen van vragen aan toezichthouder
agenderen voor de volgende vergadering
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Onbezorgd oud worden in
West-Friesland. (Kees)
Zie website ZZWW:
ZZWW – Zorg zoals de
Westfries het wil
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Werkgroepen. (Nel)
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Doelgroepenvervoer.
(Willem/Kees)

Afvalinzamelingsbeleid.
(Willem)

Interessante meeting gehad in het
Postkantoor.
Er moet een werkgroep komen om zich
over dit
onderwerp te buigen. Iedere gemeente
in de regio
moet mensen aanleveren. Enkhuizen
heeft nog niet
aangegeven hier aan mee te doen.
Het wonen voor ouderen is echt
zorgelijk.
In de volgende vergadering op 14
september
de werkgroepen opnieuw bespreken.
Kees:
Ruimte plannen op de agenda van 14-09
Nel:
In volgende voorzittersoverleg
afstemmen
hoe om te gaan met regionale vs lokale
adviezen.
Willem en Kees hebben advies gegeven
en om
terugkoppeling gevraagd. Deze is nog
niet ontvangen.
Nel:
Bespreekt dit met Nanda. Terugkoppeling
moet
gewoon goed zijn. Wat doen ze met
advies, worden
er zaken overgenomen etc.
Advies is geschreven en gegeven.
De terugkoppeling volgt nog.
Wim geeft aan dat de gemeenteraad een
veel beter
afvalbeleidsplan wil dan dat er ligt,
waarbij
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de burgers veel meer betrokken zijn.

10

Kwartaaloverleg gemeente.
(Kees)

Toegankelijkheid en nabijheid zijn de
belangrijkste punten vanuit de bewoners
enquete.
Diverse participatieraadsleden moeten
een
verlengingsbrief ontvangen. Dit is nog
niet gebeurd.
Kees heeft dit met Judith besproken.
Jeugdplan is over de zomer heen
getrokken.
Nel en Willem bespreken dit maandag.
Concept nieuwe WMO uitvoeringsregels
hebben wij
nog steeds niet ontvangen. Hier moet
wel al een
advies op gegeven worden.
Termijnkalender zal Dana aan werken.
Deze klopt
niet meer.
Sociale kaart is besproken, wij kunnen
daarin
niet zo heel veel betekenen. Meestal
bibliotheken en hulpinstellingen.
Budget voor informeel samenkomen.
Dana gaat dit
bespreken.
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Voorstellen nieuwe
gemeenteraad. (Nel)

Kees:
Deelt het verslag indien deze binnen is.
Deze bijeenkomst is niet geweest.
Het idee
is nu om opnieuw het coalitie
akkoord door
te spitten en de aandachtspunten
opnieuw
op te stellen. Dit kunnen we dan in
het volgende
overleg voorleggen en ons alsnog
voorstellen
aan de gemeenteraad.
Meesturen van het jaarverslag.
Nel:
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Bijeenkomst “Samenleving”.
(Kees)
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Inspiratiesessie naar idee
Koggenland.

Maakt afspraak met Selma, Ans,
Frans.
16 mei
Breed overleg binnen de SED waarin
gesproken is
over priorisering van onderwerpen.
Dit moeten we voor nu verder
afwachten.
De vraag is of wij een inspiratiesessie
willen bijwonen
gezamenlijk met Stedebroec en
Drechterland.
De meningen zijn verdeeld binnen de
raad.
We vinden dat het vooral moet gaan
over de
samenwerking binnen de SED. Nel gaat
dit bespreken.
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Website, stand van zaken.
(Selma/Leonie)
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Wvttk/rondvraag.
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Sluiting.

Nel:
Afstemmen met andere voorzitters en
terugkoppeling
geven naar de raadsleden.
Er zijn problemen geweest met de
betaling.
Selma en Leonie:
Samen kijken of de website nog goed
benaderbaar
is en wat we kunnen doen om dit op te
lossen.
Sam: Heeft een aantal scholen/BSO's
benaderd
met de vraag waar de reacties
blijven.
Kees: Fiscale regels vergoeding
commissieleden
Dit is voor ons niet van toepassing
omdat het
geen presentiegeld is maar een
vrijwilligers
vergoeding (tot 1800 euro).
Volgende vergadering: 14 september
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