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Status van de Wmo-raad
De Wmo-raad heeft in 2015 gefungeerd als adviesorgaan voor het College van B&W van Enkhuizen.
De belangrijkste taak van de Wmo-raad was het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college
op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Op 27 juni 2007 is de Wmo-raad van de gemeente Enkhuizen officieel geïnstalleerd. De Wmo-raad
Enkhuizen werd ingesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Enkhuizen ter voldoening
aan het vereiste in de artikelen 11 en 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning1. De relatie
tussen gemeentebestuur en Wmo-raad werd nader geregeld in de ‘Regeling WMO-raad gemeente
Enkhuizen 2009’ dd. 17 februari 2009. De zittingstermijn van de leden van de Wmo-raad is gesteld op
vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De WMO-raad Enkhuizen telde op 31 december
van het verslagjaar 8 actieve leden.
De leden zijn primair maatschappelijk betrokken burgers, communicatief vaardige teamspelers die
goed kunnen relativeren.
Van alle leden van de raad wordt een actieve eigen inbreng verwacht omtrent alle onderwerpen die
op de agenda verschijnen, ook als die niet rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde belangengroep of de eigen expertise.
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Artikel 11 WMO

1.

Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning,
op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.

2.

Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belang hebbende
natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid inzake maatschappelijke
ondersteuning te doen.

3.

Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste
en tweede lid.

4.

Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid
tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

Artikel 12 WMO
1.

Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerp-plan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant
van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

2.

Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een
motivering hoe het de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft gewogen.

Samenstelling van de Wmo-raad
Op 31 december 2015 telde de Wmo-raad 8 leden, te weten:
Joke Cusveller-Stols
Ali Deen-Ramkema
Arie van Geest
Dick Hage

Cees Krul
Anneke Lueks
Max van Ewijk
Benno Weustink

Tijdens het verslagjaar vormden 3 leden samen met wethouder Marcel Olierook en mevr. Marjolein
Broersen de agendacommissie: voorzitter Dick Hage, secretaris Max van Ewijk en plaatsvervangend
voorzitter/secretaris mevr. Joke Cusveller-Stols.
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Activiteiten van de Wmo-raad
Het jaar 2015 is gestructureerd verlopen. De vergaderingen waren precies tussen de BOFS- en gemeenteraadsvergaderingen ingepland, zodat goed voeling kon worden gehouden met de actualiteit
aangaande de veranderingen in het Sociale Domein. De agendacommissie kwam steeds 2 weken
voor elke raadsvergadering bijeen. In het verslagjaar vergaderde de Wmo-raad 6 keer; 26-1, 23-2, 16, 28-9, 19-10 en 23-11.
Op 2 juni en 24 november 2015 kwamen de voorzitters van de Wmo-raden van de 7 Westfriese gemeenten bijeen om te praten over de voortgang van de transities en zaken die in regionaal verband
aangepakt dienen te worden.
In 2015 kwam de indeling naar prestatievelden te vervallen. In Enkhuizen worden al enige tijd wat
het sociale domein betreft 3 thema’s gehanteerd:
1. Opgroeien in Enkhuizen
2. Thuis in Enkhuizen
3. Drempels weg in Enkhuizen

De praktijk van het Wmo-raadswerk.
Al met al was 2015 een bijzonder heftig jaar.
De nieuwe wet WMO 2015 ging in. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Enkhuizen
2013 werd met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken en vervangen door het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Enkhuizen 2015. Ook ging per 1 januari 2015 de nieuwe ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland van start.
Zoals de nieuwe WMO-wet is opgesteld had deze Wmo-raad m.i.v. 2015 feitelijk geen bestaansrecht
meer. Met het college was overeengekomen om in het 1e kwartaal van 2015 door te gaan, in ieder
geval tot een regionale adviesnota gereed zou zijn m.b.t. een profiel hoe een (regionale) Wmo-raad
in de toekomst zou kunnen functioneren. De Wmo-raad en de Werkgroep Toegankelijkheid hebben
eind 2014 een begroting voor 2015 ingediend conform die voor 2014.
Thema ‘Van overdracht naar Transformatie’.
Onder dat thema maakten de Wmo-raadsleden in januari
kennis met Marjolein Broersen, de nieuwe SEDcontactambtenaar, afkomstig uit de gemeente Drechterland, waar ze intussen al 5 jaar werkzaam was. Haar takenpakket was Wmo-breed, met het accent op doelgroepen als
senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.
Dat leek ons een uitdaging met overal collega’s met nieuwe
taken en nieuwe onderlinge verhoudingen. Iedere gemeente heeft tenslotte zijn eigen cultuur en achtergrond.
In de 3 gemeenten bestaan verschillende werkwijzen m.b.t.
de Wmo: Drechterland en Enkhuizen werken met stadsteams van zorgmedewerkers tussen eerste en tweede lijn
in, in Stede Broec gaat het fundamenteel anders: een welzijnsorganisatie met twee eerstelijns wijkteams. Het zal de
kunst zijn om de positieve kanten van alle drie de organisaties/werkvormen te behouden.
Ook o.h.g.v. seniorenbeleid zijn er verschillende werkwijzen: in Drechterland is er een beleidsmedewerker Ouderen,
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in Enkhuizen is gekozen voor inclusief beleid – geen expliciete doelgroep ouderen e.d. meer, dus.
De beloofde ‘warme overdracht’ van de werkzaamheden en stukken van Enkhuizen en Stedebroec
naar mw. Broersen heeft helaas nooit plaatsgevonden.
De zorgloketten zijn per 1/1/2015 samengevoegd, het kan dus zo zijn dat medewerkers uit Stede
Broec op huisbezoek gaan in Enkhuizen en Drechterland, of andersom. De vraag van de cliënt is bepalend voor het specialisme van degene die op huisbezoek komt. Dat was voor 2015 al zo, en is zo
gebleven.
Thema ‘Opgroeien in Enkhuizen’.
Onder dat thema waren de Wmo-raadsleden in februari in
gesprek met jongerenwerker Jazie Veldhuyzen. De doelstellingen in het jongerenwerk worden afgeleid uit prestatieafspraken met de gemeente. Men richt zich op jongeren
die in een veilige omgeving willen werken aan hun eigen
ontwikkeling. Zij worden in staat gesteld hun passie te volgen en daardoor allerlei vaardigheden te leren die hen
later van pas zullen komen. Jongeren met een nietNederlandse achtergrond hebben last van de cultuurverschillen. Ze moeten heel veel zelf uitzoeken, en hebben
niet veel rolmodellen. Er is schaamte bij West-Friese ouders om bij de opvoeding hulpverlening in te schakelen.
Voortbestaan Wmo-raad.
Door ICT-problemen kon aan ambtelijke zijde niet verder
gewerkt worden aan het stuk over regionale participatie
dat Enkhuizen voor 5 Westfriese gemeenten aan het voorbereiden was. Met B&W was afgesproken dat de huidige
Wmo-raad het eerste kwartaal van 2015 zou aanblijven, en
dat er daarna een profiel voor de nieuwe vorm van participatie zou liggen. Die tijdsplanning bleek
onhaalbaar. Op eigen initiatief nam de Wmo-raad van Enkhuizen haar verantwoordelijkheid en besloot in de gegroeide vorm te blijven voortbestaan en functioneren.
Planning 2015.
Om in 2015 goed te kunnen inspelen op de lokale ontwikkelingen in het Sociale Domein is gesproken
met gemeentesecretaris Robert Reus over de ‘termijnkalender’. Die immers is gebaseerd op
het college uitvoeringsprogramma 2014-2018. In het oude denken (voor 2015) werd aan de Wmoraad, conform de verordening, advies gevraagd over een stuk dat er al lag. In het nieuwe denken
(vanaf 2015) draait het om burgerparticipatie. De standaardvraag is: ‘Is dit stuk integraal aangevlogen?’ Voordat er een beleidsstuk geproduceerd wordt, hebben idealiter de beleidsmedewerkers c.q.
wethouders al gesproken met alle belanghebbenden, stakeholders, ondernemers en burgers.

De toekomst van burgerparticipatie in Enkhuizen.
In juni werd er expliciet over vergaderd. Inmiddels was duidelijk geworden dat er vanuit de overheid
GEEN stuk zou komen waarin bovenlokaal naar samenwerking/samenvoeging van Wmo-raden zou
worden gestreefd. Noch in SED-verband, noch in de 7 West-Friese gemeenten. Het eerste concept in
die richting, ooit in 2014 opgesteld, was nooit ‘besteld’ door de gezamenlijke wethouders (Madivosa), waardoor er geen politiek draagvlak voor bleek te bestaan. Hoorn en Koggenland deden meteen al niet mee aan mogelijke samenwerking. Drechterland was als altijd heel tevreden met de huidige werkwijze (m.n. ‘rondetafel-gesprekken’), dus die zagen de noodzaak niet in voor verandering.
Opmeer wilde aansluiten bij wat er leeft onder de bevolking c.q. vrijwilligers in de kleine kernen die
die gemeente vormen. Medemblik, dat uit wel 18 dorpskernen bestaat, heeft in 2015 het ‘regionale’

4

conceptplan zelfstandig aangepast. Voor onszelf was de tijd rijp om zelf te bepalen hoe wij B&W met
toegevoegde waarde zouden kunnen adviseren over geheel het Sociale Domein.
Verordening individuele studietoeslag 2015.
In de loop van 2015 werd in alle 7 WF-gemeenteraden en adviesraden gesproken over deze verordening, een voorstel van de centrale overheid. In Enkhuizen was de adviestermijn die de Wmo-raad was
toegemeten wel heel erg kort. Uiteindelijk werd er in Enkhuizen tweemaal advies uitgebracht aan
B&W, beknopt op 13 mei, breder onderbouwd op 22 juni. En in september kwam de verordening
opnieuw aan de orde. De teneur van de verordening, de lokale uitwerking van het studietoeslag budget, is ‘Maatwerk is duur’. Controle kost veel meer dan dat het oplevert. Pikant was ook dat door de
SED-beleidsambtenaren zowel aan de Wmo-raad als aan het Sociaal Beraad advies was gevraagd
over dit stuk, een mooie aanleiding - vonden wij - voor het college van Enkhuizen om te bedenken
welke rol zij de Wmo-raad, en welke rol zij het Sociaal Beraad willen laten spelen, danwel hoe zij binnen de WMO-wet 2015 vorm willen gaan geven aan burgerparticipatie in het Sociale Domein.
Kadernota Sport en bewegen 2030.
Een erg open stuk, vonden wij, zonder duidelijke motivering. Opvallend vonden we dat het stuk is
opgehangen aan het lokale Wmo-beleid en Gezondheidsbeleid. Eigenlijk heeft het meer te maken
met participatie dan met sporten. En we bespeurden een tegenstrijdigheid: de overheid trekt zich
terug, zet mensen in hun kracht, etc. etc. Maar aan de andere kant MOET iedereen bewegen, moet
iedereen gezellig samen sporten, etc. We vroegen ons af: Hoe past het in de verminderende subsidies voor sportverenigingen in Enkhuizen? Houdt de gemeente voldoende rekening met hoe het
UWV met vrijwilligers omgaat? (korting op uitkering bij ontvangst van vrijwilligersvergoeding) en
Waarom wordt er naar een zienswijze gevraagd en niet naar een advies?
Visie op de toekomst, naar een beleidsplan.
Eind september werd besloten om voor een notitie over de toekomst van burgerparticipatie in Enkhuizen de lokale beleidsnotitie van Opmeer als vertrekpunt te nemen, een stuk dat redelijk in het
verlengde lag van het eerdere regionale stuk getiteld ‘Cliënt- en Burgerparticipatie transities regio
West-Friesland’.
West-Fries voorzittersoverleg.
In dit verslagjaar werd door de Westfriese voorzitters uiteraard het mislukken van een gemeenschappelijke regionale Wmo-raad uitvoerig besproken met alle voors en tegens. In het West-Friese
voorzittersoverleg werd besloten om als zelfstandige Wmo-raden in de regio op thema’s samen te
werken. Een Regionale Commissie Inkoop werd samengesteld. Gemeenten moeten jaarlijks van alles
aanbesteden, van huishoudelijke hulp tot doelgroepenvervoer. Het gebeurt in West-Friesland regionaal, vaak via de centrumgemeente. Op dit gebied willen de Wmo-raden zich vanaf 2015 gezamenlijk
laten scholen. Ook op andere onderwerpen. Trainingen zijn toegankelijk voor alle leden van alle
Wmo-raden.
Doelgroepenvervoer.
Advies over de aanbesteding Wmo-vervoer 2015 werd door de Wmo-raad van Enkhuizen uitgebracht
op 5/10 aan mevrouw Trigallez, beleidsmedewerker van de centrumgemeente Hoorn.
Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.
Alle West-Friese gemeenten hebben (in het kader van hun wettelijke verplichting) als ‘quick fix’ het
onderzoeksrapport van I&O over mantelzorg opgestuurd naar de centrale overheid. Het onderzoek is
van januari 2015. Het staat ook op internet. Over de kwaliteit van het onderzoek is discussie mogelijk. De resultaten van deze onderzoeken worden toegevoegd aan een landelijke benchmark. Met
name de discrepantie tussen de beleving van professionals en mantelzorgers komt in het rapport tot
uiting. Volgens de professionals doen ze altijd meer, terwijl de klant juist minder ervaart. De gemeenten zijn aan het nadenken over hoe en wat voor soort onderzoek moet gaan plaatsvinden in 2016.
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Mantelzorgwaardering in Enkhuizen.
Een te laat toegestuurd stuk werd uitvoerig toegelicht door de contactambtenaar. Het was al vastgesteld door het college, maar advies was alsnog welkom. Drie punten stonden vast: een professional
aantrekken om respijtzorg in kaart te brengen, een jaarlijkse blijk van waardering in de vorm van
VVV-bon van 25 euro en een jaarlijkse mantelzorgmiddag. M.b.t. mantelzorgwaardering volgen alle
West-Friese gemeenten hun eigen lijn. De SED-gemeenten hebben gekozen voor een lagere blijk van
waardering en om het ‘restbudget’ te besteden aan het versterken van respijtzorg. De Wmo-raad van
Enkhuizen is het oneens met de gang van zaken. Zij is van mening dat het volledige budget bedoeld is
om waardering voor de mantelzorgers te laten blijken, en niet voor het versterken van respijtzorg. Er
is een compromis bereikt: de Wmo-raad begrijpt dat in het eerste jaar onderzoek m.b.t. respijtzorg
nodig is, maar vindt dat in het tweede jaar dit onderzoek afgerond moet zijn en dat de bevindingen
ingebed moeten zijn in het werk van de Wmo-consulenten. En dat dan de respijtzorg uit een ander
budget betaald wordt en niet ten laste komt van het mantelzorgwaarderingsbudget.
Vluchtelingen.
Wat kerken, moskee en de gemeente voor elkaar kunnen betekenen was de hoofdvraag die de deelnemers zich in een bijeenkomst op 10 september 2015 stelden. Het kreeg een concreet gevolg in een
informatieavond over migranten georganiseerd door de gemeente en voorgezeten door de Raad van
Kerken. Er komen in Enkhuizen alleen statushouders, geen asielzoekers. Kinderen van vluchtelingen
kunnen op de scholen terecht. Afgesproken is om in de gaten te houden of er situaties ontstaan
waarbij de Wmo-raad een advies kan of moet uitbrengen.
Stadsteam Enkhuizen.
De Wmo-raad maakte kennis met de coördinator van het Stadsteam Enkhuizen. Het idee is om de
werkers op de bestaande vindplaatsen (CJG, scholen, huisartsen, gemeenteloket, politie, etc.) te versterken door er een multidisciplinair team van professionals achter te zetten. Om het snel verwijzen
naar dure specialistische zorg te voorkomen en problemen lokaal af te vangen. Het Stadsteam zit
tussen de eerste- en tweedelijnszorg in en geeft een dwingend advies over de behandeling van een
casus. De kern van de zaak: bij iedere aanmelding wordt systemisch gekeken: waar kun je een ingang
vinden om te starten met de hulpverlening? Dat kan ouders zijn, maar ook buren, coaches, etc. De
multidisciplinaire aanpak werkt positief. Steeds meer instellingen en zorgaanbieders slagen erin over
hun eigen domein heen te kijken en samen te werken. Generalisten zijn belangrijk: iedereen moet
een analyse kunnen maken en een aanvraag kunnen afhandelen. Maar daarnaast is ieders specialisme ook nodig om
voortdurend de expertise bij te houden binnen het team. Er
zijn 6 uitvoerende teamleden, 4 mannen, 2 vrouwen, ongeveer 4,5 fte.
Brede Participatieraad Sociaal Domein.
De visie in Enkhuizen zal gezamenlijk worden uitgewerkt
door beleidsambtenaren en Wmo-raadsleden. De Wmoraad leverde daartoe input aan de beleidsambtenaar. Het is
de bedoeling dat er vanaf 2016 een dagelijks bestuur van 3
personen komt, met een onafhankelijk voorzitter. Daaronder een aantal werkgroepen die van samenstelling wisselen
per thema. Dat laatste verbreedt ook de participatie – hoe
meer mensen er betrokken zijn, hoe beter voor de inspraak.
De zittingstermijn van de huidige leden wordt beëindigd
zodra de nieuwe brede participatieraad aantreedt. Dit om
een goede overdracht en continuïteit te garanderen. De
gemeente benoemt het DB, het DB zoekt de andere leden
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en die vormen weer werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van doelgroepen. Zij moeten
over de grenzen van hun eigen belangengroepje heen kunnen kijken. De huidige Werkgroep Toegankelijkheid past in een dergelijke opzet en in het thema ‘Drempels weg in Enkhuizen’ dat de gemeente
al enige tijd hanteert. Zie de bijlage aan het eind van dit jaarverslag voor meer details over het werk
van de werkgroep.
Een lid van de toekomstige participatieraad moet woonachtig zijn in een van de SED-gemeenten en
voldoende binding hebben met de stad. Wie een gekozen gemeenteraads- of commissielid is, kan
geen lid van de Wmo-raad zijn. Je mag wel lid zijn van een politieke partij. Je mag ook niet werken
voor de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Je moet voldoende tijd beschikbaar hebben: 4 uur per week, DB-leden 8-12 uur, de voorzitter 4 uur meer. Hij/zij is verantwoordelijk voor
eventuele contacten met de pers. Een van de leden van het DB moet de adviezen goed op papier
kunnen zetten, dat hoeft niet per definitie de voorzitter te zijn. Ambtelijk contactpersoon is er verantwoordelijk voor de Wmo-raad tijdig te voorzien van beleidsstukken die nodig zijn om goede adviezen te kunnen geven. Zij/hij heeft gedegen kennis van het participatieladder-denken. Overleg met
de wethouder vindt 6x per jaar plaats, zoals nu. Het functioneren van de nieuwe raad wordt elk jaar
geëvalueerd.
Mantelzorgwaarderingsmiddag in Enkhuizen.
Daar kwam de bereikbaarheid van hulp via het klantencontactcentrum ter sprake: het antwoordapparaat roept veel weerstand op. Mensen zijn een psychologische drempel overgegaan, durven te
bellen en willen dan geen antwoordapparaat inspreken. Via de telefonistes gaat ook niet altijd even
lekker. (‘Waar belt u voor? …’) Het lijkt de Wmo-raad wenselijk een direct nummer in te stellen. Er
wordt gewerkt aan verbetering melden de beleidsambtenaren. De Wmo-raad overweegt om een
ongevraagd advies op te stellen.
Mariska Siksma.
Zij heeft per 1 januari 2016 de ambtelijke ondersteuning van de Wmo-raden van Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec overgenomen van Marjolein Broersen. Zij komt uit de ambtelijke organisatie
van Drechterland en heeft veel ervaring op het gebied van de Wmo. De Wmo-raad is blij dat de overdracht goed geregeld is. De Wmo-raad was vol lof voor de toewijding die Marjolein Broersen in de
samenwerking in 2015 aan de dag legde.
Advies laaggeletterdheid.
Daarover is in verschillende vergaderingen met elkaar over gesproken. Bijna 2/3e van de senioren
zijn, volgens diverse organisaties o.h.g.v. laaggeletterdheid, onvoldoende digitaal onderlegd om alle
formulieren e.d. online in te vullen. Recente onderzoeksresultaten plus informatie over beschikbare
dyslexie-lettertypen worden aan het advies toegevoegd.
Enkhuizen, 25 januari 2015
www.wmoraadenkhuizen.nl
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Bijlage 1.
Jaarverslag Werkgroep Toegankelijkheid 2015

Status van Groep Toegankelijk Enkhuizen
Aanleiding:
In 2011 hebben de leden van de Wmo-raad op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders aansluiting gezocht bij de Groep Toegankelijk West-Friesland Oost.
Aanleiding van dit verzoek komt voort uit het Wmo-beleid 2008-2012 “Enkhuizen op koers”:
Prestatieveld 5:


Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronische psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem

In 2014 heeft Groep Toegankelijk Enkhuizen een eigen budget toegekend gekregen. Dit budget is
ondergebracht in het budget van de Wmo-raad.
Samenstelling van Groep Toegankelijk Enkhuizen:






Erik Baan;
Anneke Lueks;
Kees Krul;
Maddie Körnmann;
Joke Kuijsten;

Voorzitter
Secretariaat / lid Wmo-raad
Lid / Wmo-raad
Lid
Lid

De leden zijn verantwoordelijk voor het in kaart brengen van knelpunten binnen een segment / wijk
op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
Werkdoelen:
a.
b.
c.
d.
e.

Signaleren van knelpunten
Advisering over toegankelijkheid
Inwoners informeren over toegankelijkheid
Verbeteringen met betrekking tot toegankelijkheid bevorderen
Evaluatie van het gevoerde beleid

De werkdoelen zijn geformuleerd in een werkplan en worden getoetst op:
1. Bereikbaarheid
2. Toegankelijkheid
3. Bruikbaarheid
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Activiteiten van Groep Toegankelijk Enkhuizen:
In 2015 is de Groep Toegankelijk Enkhuizen 5x bijeengekomen, heeft 3x ambtelijk overleg met de
Gemeente gehad en is 3x bijeengekomen met de Gemeente en de heer F. Schuurman van BAT
(Bouwadvies Toegankelijkheid).
Dit laatste heeft betrekking op de openbare gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente en werden getoetst op de van de ITS (Integraal Toegankelijkheidsstandaard) criteria. De gebouwen zijn:
Stadhuis, Algemene Begraafplaats en sporthal De Bonte Veer.
-

Mei: Welwonen locatie Davidstraat Aandacht m.b.t. herinrichting huisvesting en toegankelijk
looproute
Mei: Toelichting herinrichting Verlaat e.o.
Juli: Toelichting herinrichting Enkhuizerzand
Oktober: Presentatie rapport: Toegankelijkheid in de praktijk, een uitwerking van de Richtlijn
‘Toegankelijkheid openbare ruimte’
Vanaf oktober participeert de werkgroep in VAG ( verkeersadviesgroep) van de gemeente
Oktober: Schouwing en adviezen herinrichting Molenweg/AH-plein
November: Presentatie tussenevaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen aan de voorzitter van de stembureaus dhr. J. Baas
November: advies nieuw op te zetten website
http://www.enkhuizen.nl/Toegankelijkheid.htm

Knelpunten
De werkgroep heeft in de loop van 2015 moeten constateren dat de door de gemeente gevraagde
betrokkenheid bij de onderscheidene gemeentelijke projecten/activiteiten aan het afnemen is. Te
noemen vallen daarbij o.a. een verslechtering van de communicatie bij de verkiezingen, het niet betrokken zijn van de werkgroep bij de herinrichting van de verkeers- en parkeersituatie Molenweg/AH-plein, herinrichting stadskantoor. In het laatste ambtelijke overleg van 2015 is gewezen op
deze door de werkgroep ervaren afnemende alertheid bij de gemeente om in het voortraject de
werkgroep te betrekken bij de gemeentelijke projecten/activiteiten.
Ambities 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluatie beleidsnota BenW Richtlijnen integrale toegankelijkheid openbare ruimte
Prioriteitsroute toegankelijkheid openbare ruimte is voorzien van bankjes
Presentatie beleidsnota B&W toegankelijk gemeentelijk gebouwen
Website www.enkhuizen.nl/toegankelijk gaat de lucht in
Participeren week van de toegankelijkheid
Werving leden Werkgroep Toegankelijkheid

Status werkgroep toegankelijkheid 2016
Medio 2016 gaat de Wmo-adviesraad over naar in een participatiebrede Adviesraad Sociaal Domein
Enkhuizen.
Na de installatie van de Adviesraad zal de werkgroep benaderd worden om de samenwerkingsverbanden nader uit te werken.
Het jaarlijks toegekende budget zal komen te vervallen en worden ondergebracht bij de Adviesraad.
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