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Waarover ging het?!
De Wmo-raad Enkhuizen vergaderde op 25 september 2017.
Wethouder Dorus Luyckx was tijdens deze gehele Wmo-raadsvergadering aanwezig als actief
luisteraar.
Regionaal kaderplan West-Friesland Schuldhulpverlening 2017 – 2020.
Dit stuk werd besproken ter advisering aan B&W. Het betreft de aanzet tot een kader voor de
aanbesteding van de schuldhulpverlening. In april 2018 vervalt het huidige contract dat de regio met
de Kredietbank Nederland heeft. Voorts heeft Enkhuizen binnen dit kader als individuele gemeente
de mogelijkheid om de schuldhulpverlening op lokaal niveau verder in te richten.
Wij misten een samenvatting van de kwantitatieve resultaten uit de evaluatie van het tussen 2013 en
2016 gevoerde beleid. De Wmo-raad wil bij de aanbestedingsprocedure en de opzet voor het
tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. betrokken worden. Voorts adviseert de Wmo-raad om
op scholen in de regio schuldpreventie te behandelen. De Wmo-raadsleden stellen voor om bij het
lokale uitvoeringsplan in het algemeen de focus van de schuldhulpverlening te verleggen naar
preventie, van ‘het oplossen van de schuld’ naar ‘het maken van andere keuzes’.
Herstel en participatie: toekomstvisie kwetsbare inwoners regio West- Friesland 2018-2023.
In deze regionale toekomstvisie wordt aangegeven hoe de Westfriese gemeenten kwetsbare
inwoners willen bijstaan in het herstellen en versterken van de eigen regie en bij participatie aan de
samenleving. Een prima stuk, een goede basis voor toekomstig beleid. De Wmo-raad is verheugd dat
de Westfriese gemeenten door de centrumgemeente in een vroeg stadium betrokken worden in het
besluitvormingsproces.
Een tweetal kanttekeningen: wij misten de Baanbreker bij de lijst deelnemers aan de werksessies en
een aantal actiepunten was niet nader ingevuld. Tot 31 december 2019 is het convenant in werking
dat als bijlage is toegevoegd bij de toekomstvisie. Het convenant bepaalt dat jaarlijks in april een
evaluatie en de voortgang m.b.t. Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen aan de orde moet
komen. Beide agendapunten kwamen overigens niet voor op de agenda van de Madivosa van april
2017. Wij gaan er van uit dat Enkhuizen binnen de toekomstvisie als individuele gemeente de
mogelijkheid heeft om de Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen op lokaal niveau verder in
te richten.
Naar een Brede Participatieraad voor het Sociaal Domein Enkhuizen.
Via de wervingscampagne zijn 16 reacties binnengekomen, waarvan 7 voor de voorzittersfunctie.
Dhr. Van Ewijk is benaderd om deel te nemen in de selectiecommissie voor de voorzitter van de
nieuwe participatieraad. Eerste taak van de nieuwe voorzitter is om twee leden te werven door het
Dagelijks Bestuur. De brede participatieraad had in het derde kwartaal van 2017 rond moeten zijn.
Voorstel is om een laatste (overdrachts)vergadering van deze Wmo-raad te doen met de nieuwe
Participatieraad en daarna definitief terug te treden. Naar verwachting voor het einde van het jaar.
Vooruit blijven gaan is het belangrijkste, om de burgers van Enkhuizen zo goed mogelijk te blijven
bedienen.

