Verslag besloten vergadering
dinsdag 11 mei 2021
Aanwezig:
Andre Jurjus, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Anja van Dam, Michiel Nieuwenhuis,
Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, Danny van Bakel, Irene van der Snee, Annette Aukema,
Richard Witsiers en Noor Kraaijeveld
Afwezig:
Ineke Verburg

1. Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Andre opent de vergadering die vanavond besloten zal zijn omdat de onderwerpen op de
agenda voornamelijk de Participatieraad betreffen.
Ineke Verburg neemt niet deel aan deze vergadering en zal de komende tijd even niet actief
deelnemen i.v.m. persoonlijke omstandigheden.
2.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

2.1 Vaststellen adviezen
Huishoudelijke ondersteuning
Het advies is gedeeld met de leden en verzonden naar Pieter Paardekoper (beleidsadviseur).
Inspraakreactie mobiliteitsbeleid
De inspraakreactie met als bijlage een toetslijst toegankelijkheid is gedeeld met de leden het is
verzonden naar Hellen Jennissen (beleidsadviseur)
2.2 Vanuit de werkgroepen
Thema workshops
De werkgroep zal binnenkort weer bij elkaar komen. De thema workshops krijgen steeds meer
vorm en zullen op termijn fysiek georganiseerd gaan worden.
Participatieprijs
Er zijn al zeven initiatieven ontvangen. Er zijn posters naar partners in de stad gestuurd en de
zelforganisaties zijn benaderd. De uitreiking van de Participatieprijs zal fysiek in de Ringvaart op
31 mei plaats gaan vinden. De wethouder zal de prijzen uitreiken aan de drie winnaars. Op 22
mei komt de jury bij elkaar en zullen de drie winnaars worden gekozen uit alle ontvangen
initiatieven. Frits de Vries (lid) biedt aan om aan te sluiten als jurylid en zal de initiatieven
ontvangen en op 22 mei aansluiten bij de selectie. Samet Sari (lid) vraagt of de leden bij hem
willen melden of ze op 31 mei aanwezig willen zijn bij de prijsuitreiking. Naar aanleiding daarvan
kan gekeken worden hoeveel mensen uitgenodigd kunnen gaan worden er kunnen 30 tot
maximaal 40 mensen uitgenodigd worden.
RegioRijder
Anja van Dam (lid) meldt dat Danny van Bakel (lid) deel zal gaan nemen aan de
klankbordgroep.
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3.

Overige punten

Trainingsmiddag Participatieraad
De programma’s voor de twee trainingsmiddagen die op 12 juni en 4 september gaan
plaatsvinden van 10:00 tot 14:00 uur zijn gedeeld met de leden. Het programma is tijdens de
vergadering vastgesteld. Hans Redeker verzoekt om de trainingen fysiek te laten plaatsvinden
in bijvoorbeeld Hotel Van der Valk. De leden stemmen daar mee in. Petra van der Horst de
trainer van de Koepel die deze trainingen verzorgd zal op de hoogte gebracht worden dan de
trainingen fysiek zullen gaan plaatsvinden. De groep komt nog een keer bij elkaar voorafgaande
aan de eerste trainingsmiddag op 12 juni 2021.
Werving leden
Er zijn vijftien reacties binnengekomen. Hier zitten hele goede kandidaten tussen. Op woensdag
12 mei komt de sollicitatiecommissie bij elkaar voor de briefselectie. Kort daarna zullen er
kennismakingsgesprekken worden ingepland. De sollicitatiecommissie bestaat uit:
Petra van der Horst (De Koepel adviesraden) onafhankelijk voorzitter zonder stem recht.
Annette Aukema (lid)
Irene van der Snee (lid)
Marijke Loodeweegs (onafhankelijk burger)
Michiel Nieuwenhuis (lid), zal deelnemen aan de briefselectie.
Plan van Aanpak Overgangssituatie
Andre Jurjus heeft afgelopen weekend bij alle leden aangekondigd dat hij zijn rol als voorzitter
niet langer kan bekleden nu hij een andere functie is gaan invullen kan hij het niet meer
combineren.
Andre Jurjus heeft wethouder Meijs en Beppechien Bruins Slot (manager beleid & account) over
zijn vertrek geïnformeerd.
Daarnaast heeft Andre aan Annette Aukema (lid) en Tineke Tjalma (lid) gevraagd om de
komende periode in de overgangsfase de taken van hem over te nemen en gevraagd een plan
van aanpak op te stellen dat met de wethouder gedeeld zal gaan worden. Hans Redeker (lid) is
hier ook bij aangesloten. Het concept plan van aanpak is gedeeld met de leden. Alle leden van
de Participatieraad stemmen in met het concept plan van aanpak. Het vastgestelde plan van
aanpak zal samen met een aanbiedingsbrief gedeeld zal worden met wethouder Meijs en
Beppechien Bruins Slot. De invulling van de voorzitters functie kan zowel een interim als een
vaste aanstelling worden.

4.

Verslagen

Verslag Participatieraad 6 april 2021
Tijdens de vergadering van 6 april 2021 is bij de rondvraag door Ineke Verburg (lid) gevraagd of
de Participatieraad gehoord gaat worden m.b.t. de invulling en het functioneren van de ambtelijk
secretaris. Dit stukje was weggelaten omdat het verslag openbaar gemaakt wordt als deze is
vastgesteld.
Het verslag voor de website is vastgesteld.
Het verslag dat intern gebruikt zal worden zal met de aanvulling van Ineke Verburg gedeeld
worden met de leden.
Naar aanleiding van de overgangssituatie stellen meerdere leden de vraag of de ambtelijk
secretaris de Participatieraad zal blijven ondersteunen. Besloten is dat dit buiten de vergadering
om verder besproken kan worden.
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Verslag Agendaoverleg en Periodiek Overleg
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag.

5. Planningen voor de komende tijd
De volgende presentaties en toelichtingen zullen nog gepland gaan worden:
zorgfraude (losse sessie)
Aanpassingen beslagvrije voet (vergadering juli)
vervolg verwerving huishoudelijke ondersteuning (vergadering juli)
Stichting Buurtgezin (vergadering september/oktober)
Mantelzorg met Tandem en gemeente (losse sessie/na zomerreces)
Maatschappelijke opvang (vergadering september)
Diversiteit (vergadering na zomerreces 2021)
Vanaf september wordt er een nieuwe planning gemaakt.
6. Rondvraag en sluiting
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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