Agenda Bijeenkomst 7 Jongerenpanel SED
Donderdag 04-02-2021 van 19.30 – 21.00 uur
Voorzitter: Wisse Dudink
Notulist: Fraukje
1. Opening
2. Bespreken notulen
Geen op of aanmerkingen.
3.Binnengekomen stukken
Participatieraad heeft gevraagd of we mensen kennen die ervaring hebben met de
perspectiefplannen. Oproep is ook op sociale media geplaatst. Fraukje heeft naar aanleiding van deze
oproep een aanmelding gekregen. Korte uitleg perspectiefplannen door Selma. Luna heeft een link
die misschien handig kan zijn (Persaldo).
4.Mededelingen/ bespreekpunten
a. Definitief vaststellen onderwerpen 2021
De gemeente heeft ons gevraagd een jaarplan op te stellen met daarin de onderwerpen waar
we ons mee bezig willen houden in 2021. Concept prioriteiten lijst doornemen.
b. Definitief prioriteiten bepalen onderwerpen
- Jeugdzorg: actief mee bezig in 2021.
- Huisvesting/leefbaarheid: actief mee bezig in 2021.
- Jongeren politiek bewust maken: actief mee bezig in 2021. Combineren met team werving +
samenwerking griffiers.
- Duurzaamheid: we gaan vanwege beperkte middelen voornamelijk reactief aan de slag met
dit onderwerp, niet proactief. Dit betekent praktisch dat we ingaan op hulpvragen, zoals bijv.
die van Nico, maar niet zelf relevante actoren opzoeken tenzij we dit nodig achten.
- Alcohol/drugs: ook hier gaan we ons voorlopig niet proactief mee bezighouden, mogelijk
later betrekken bij team zorg. We pakken wel hulpvragen op.
c. Benodigdheden per onderwerp (kennis nodig, bestaande ideeën, sprekers?)
Bovengenoemde onderwerpen worden voor 18 februari uitgewerkt in teams. Hierin wordt
ook opgenomen wat wij daarin nodig hebben van de gemeente.
d. Verdeling uitwerken concept jaarplan
Jaarplan maken voor de gemeente. Welke richting willen we op? Wie willen we daarover
spreken? Welke ideeën hebben we al? Per onderwerp wordt in groepjes een plan gemaakt,
dit wordt 18 februari opgestuurd naar Viola. Viola voegt dit samen tot een jaarplan.
e. Samenwerking participatieraden
Wisse wil weten of mensen ook nog onderdeel willen zijn van/contact willen onderhouden
met de participatieraden. Selma is voor de participatieraad van gemeente Enkhuizen
contactpersoon. Wisse is lid van het burgerpanel Stede Broec. Viola wil wel contact opnemen
met de participatieraad van gemeente Drechterland.

f.

Samenwerking Vitale Dorpen Drechterland
Wordt mogelijk opgepakt door team leefbaarheid. Tijdens hun eerstvolgende vergadering
wordt dit verder besproken. Wordt dan ook verwerkt in jaarplan.

g. Mogelijkheden website/sociale media (Karlijn)
We mogen een eigen pagina op de Vrijwilligerspunt website. Hierop krijgen we ruimte voor
onze notulen, blogs etc. Voor foto’s zou een herkenbare sweater leuk zijn. Viola wil gaan
kijken voor kleding met ons logo. Renske en Karlijn pakken de website verder op.
h. Jillis van Inventas over LHBTQ+ groep
Vandaag contact opgenomen. Vanwege corona is het nu lastig om dingen te ondernemen.
Zodra er weer meer ondernomen wordt neemt Jillis contact op met Renske.
5. Lopende projecten
a. Update overleg jongerenwerkers: Overleg gehad met Jillis en Frank (Inventas). Notulen
komen nog. Ze zijn enthousiast over onze samenwerking.
b. Project Veiligheid: Eerder gebrainstormt over project Veiligheid. Leuke ideeën aangeleverd
voor activiteiten voor jongeren in coronatijd. Willen we meer betrokken zijn bij de uitvoering
hiervan? Selma, Rayén en Viola zouden dit willen oppakken. Selma gaat Francoise mailen om
te vragen om een update.
c. Update onderzoek team zorg: Het onderzoek is nagenoeg volledig uitgewerkt. Wordt
opgenomen in jaarplan, mogelijk kan dit verder worden opgepakt in samenwerking met de
gemeente.
d. Update maatjesproject team zorg: We zijn bezig met het opzetten van een samenwerking.
e. Doelstellingen bepalen verschillende teams: Op korte en lange termijn. Er wordt binnen de
teams vergaderd.
6. To do’s
- Over 2 weken (18 feb) het concept jaarplan hebben uitgewerkt per onderwerp. Daarna voegt
Viola deze samen.
- Nieuwe vergadering inplannen week 9 of 10.
- Fraukje past de actielijst aan.
7.Vragenrondje (bespreken eventuele vragen)
Datum prikken voor volgende vergadering. Ongeveer 2 weken na de deadline van het conceptplan.

