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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De manager
samenleving is helaas verhinderd. Gasten zijn de wethouder en de interimbeleidsmedewerker van de SED-organisatie belast met Klijnsmagelden, bijzondere
bijstand en statushouders.
2. Ingekomen stukken.
De ingekomen post is via de mail rondgestuurd. Nagekomen zijn o.a. een uitnodiging van
het Seniorenoverleg Enkhuizen en het congres De Vrijwilliger van de Toekomst.
Mededeling: de wethouder moet om 20:45 in Hoogkarspel zijn, dus gaat halverwege de
vergadering weg. (Naar Pact West-Friesland 2.0, o.a. over het sociaal domein). Er zijn
ook sollicitatieprocedures gaande voor de burgemeesterspost van Enkhuizen.
3. Goedkeuren notulen 22-08-2018
Tekstueel: blz. 1 onderaan ‘er is binnen de participatieraad moeite met’ Daar had
‘Toegankelijkheid’ aan toegevoegd moeten worden. Verder geen vragen en opmerkingen.
Actielijst:
- Werkgroep Toegankelijkheid: de werkgroep heeft zelf ook vragen, daarom is er
een separate afspraak gepland tussen de werkgroep Toegankelijkheid en de
wethouder. Zij willen weten of deze raad voor hen het juiste gremium is. Die
afspraak is voorafgaand aan het overleg gepland op 9 oktober tussen het DB en
de Werkgroep Toegankelijkheid, en de wethouder. Actiepunt afgehandeld.
o Over de brief van de werkgroep: hun ongenoegen over hoe het proces is
verlopen, is evident (en dat mag). Maar hoe kunnen ze nou uit een foto
afleiden dat de Participatieraad niet voldoet aan de vooraf gestelde eisen
van de Sociale Participatieraad? Beetje nare toon. (Ze bedoelen: in het
advies van de Wmo-raad stond een Participatieraad van 3 leden, met
daaronder werkgroepen, en nu zien ze een foto van 9 leden)
- Uitnodiging directie WelWonen: blijft staan
- Uitnodiging manager afd. Samenleving: was gebeurd, maar ze is er niet. Punt
blijft dus staan.
- Leren van adviesraad uit de regio: Koggenland heeft een vraag neergelegd voor
een voorzittersoverleg. Hier gaat de voorzitter op in. Loopt.
- Stadsteam uitnodigen: blijft staan. Uitnodiging aan de manager van het
stadsteam. Met hem heeft de wethouder het meeste contact. Via het AS, met cc
aan de wethouder. Nu nog vragen formuleren voor het Stadsteam.
- Begroting naar gemeente: gebeurd.
- DB ontvangt mails die via de website binnenkomen: Dick zou dat met de
webmaster regelen, is gebeurd.
- Scholingsmogelijkheden en wensen in SED-verband: in afwachting van regionaal
overleg. Punt laten staan, wel een tijdlimiet. Secr. mailt AS.
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Uitnodiging voorzittersoverleg: taak voor de voorzitter. Ook een tijd en ruimte
plannen. Dan onderwerpen, o.a. de scholingsbehoefte die wij hebben en of we dat
gezamenlijk kunnen aanpakken. Tijdlimiet scholingsbehoefte: voor 1/1/19.
Presentaties: zijn rondgestuurd.
Nieuw lid werven voor 1 december. Staat op de agenda.
Agendaoverleg: DB, wethouder, AS. Vorming van een agendacommissie staat op
de agenda. Loopt.

Het verslag wordt vastgesteld.
4. Beleidsmedewerker: uitleg herijking bijzondere bijstand,
schuldhulpverlening, vergunninghouders en Klijnsmagelden.
Klijnsmagelden: het advies is meegenomen en verwerkt, het college heeft besloten. Nu
door met de uitvoering. Er komt een GeldKrant (voorbeelden worden ter inzage gegeven)
van het Nibud. De helft is met lokale informatie en regelingen ingevuld, de andere helft
bevat nuttige en relevante info van het Nibud. De gelden worden over 3 onderdelen
verdeeld: activering (de krant), dienstverlening (website Kindpakket, waar mensen
kunnen zien welke regelingen er zijn en waar zij mogelijk voor in aanmerking kunnen
komen), en het extraatje de Fashion Cheque bedoeld voor kinderkleding.
De krant is bedoeld voor alle inwoners van Enkhuizen, ter informatie en activering: denk
na over geld, zorg dat je je zaken op orde hebt, waar kan je terecht voor hulp, wat zijn
de gemeentelijke regelingen, etc. Inclusief een pagina met kind regelingen.
Planning: in oktober alle 3 starten, te beginnen met een kick-off bijeenkomst met
Kredietbank, Vluchtelingenwerk, Participatieraad, maatschappelijke organisaties. Dit ter
versterking van de keten, zodat iedereen elkaar kan vinden en mensen kan
doorverwijzen en kan informeren over de kledingcheque en andere regelingen. Er is nog
geen concrete datum. De vouchers worden aangekondigd in de GeldKrant. Die moeten
mensen wel zelf komen ophalen, er volgt dan een lichte toets (geen bankafschriften
ofzo). Dit is bedoeld om kennis te maken en het eerste gesprek aan te gaan.
Doelgroep is tot 120% sociaal minimum (bijstand). IB60 (is verzamelinkomen van vorig
jaar t.b.v. Belastingdienst) als check. Wie te hoog zit qua inkomen, krijgt dan niet de
cheque maar wel een goed gesprek over mogelijke ondersteuning en welke regelingen er
wél zijn. Afgesproken ruimhartig om te gaan met de beoordeling. Aangezien dit de eerste
keer is, moet er sowieso een goede evaluatie volgen.
Informatie verspreid door GeldKrant, gaat naar alle huishoudens. Er wordt nog gezocht
naar een oplossing voor de mensen die een nee-nee sticker op de deur hebben. Verder
wordt de informatie verspreid via alle maatschappelijke organisaties die ook bij de kickoff zijn.
Waar kunnen mensen zich melden? Bij de bijstandsconsulenten. Deze consulenten zitten
in het Stadskantoor, en dat is een prima plek ervoor. De drempel is laag genoeg (je zou
er tenslotte ook voor een paspoort o.i.d. kunnen zijn).
Schuldhulpverlening: lokale plannen zijn in februari vastgesteld. Intentie is om het
voorstuk (voor de start van schuldsaneringstraject) naar de gemeente toe te halen.
Laagdrempeligheid! Laten weten dat mensen naar de gemeente toe kunnen, ook vóór dat
er schulden ontstaan. ‘U hoeft niet al schulden te hebben, als u moeite heeft met
rondkomen, stress over financiën: kom langs’.
Er is een preventiemedewerker aangesteld. Die gaat de keten versterken, gaat alle
maatschappelijke organisaties langs om hen te informeren en betrekken. Wethouder:
beleid is in het algemeen om zoveel mogelijk naar de voorkant te trekken; preventie,
informatie. Alles wat je aan de voorkant kunt voorkomen, hoef je aan de achterkant geen
dure hulpverleningstrajecten op te zetten. En het is ook goed voor de inwoners!
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Er zijn inloopspreekuren in alle drie de gemeentehuizen van de SED. Iedere bewoner kan
in ieder gemeentehuis binnenlopen. Er zijn 3 verschillende tijdstippen, op die tijdstippen
zit de preventiemedewerker er.
Outreachend: doet deels het Stadsteam. Verder gaat de organisatie nu plannen nader
uitwerken: hoe om te gaan met vroeg signaleren. Op welke signalen ga je af, en hoe ga
je dat doen? Hoe ver ga je daarin? Dat is nog in ontwikkeling. De manager Team
Samenleving komt graag nog eens terug om de definitievere plannen toe te lichten.
Er leven wel wat zorgen om de uitvoering. Hoe houd je de vinger aan de pols, en
onderhoud je de contacten met de mensen die zich melden? Dat red je niet met
ambtenaren alleen, zoek dus ook vrijwilligers die de tijd en scholing hebben,
formulierenbrigade c.q. schuldhulpmaatjes. De wethouder stelt dat het Stadsteam hier
nadrukkelijk mee bezig is; naar mensen toe gaan en hen ondersteunen. Humanitas en
Schuldhulpmaatjes doen dit werk ook in West-Friesland. Er zijn dus wel vrijwilligers. En
die zijn heel belangrijk! Suggestie om het nóg dichterbij te halen, is wel een goede.
De wethouder verlaat de vergadering.
Vergunninghouders: Asielzoeker met verblijfsvergunning. Gemeente heeft een wettelijke
taak in het huisvesten van deze mensen. In Enkhuizen gaat dat prima, gelukkig.
WelWonen is daar heel actief in. In kleinere gemeenten is het lastig om woonruimte te
vinden, er komen niet veel woningen vrij in een jaar en als je die schaarse woningen wil
verdelen over jongeren die een starterswoning zoeken, ouderen die kleiner willen gaan
wonen, etc. is dat best lastig. Per jaar komen er in Enkhuizen ongeveer 30 personen,
verdeeld over een aantal gezinnen. Naar verwachting zal dat aantal in 2019 nog iets
lager zijn.
Maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk loopt goed, al worden er nog wel
vrijwilligers gezocht.
Vergunninghouders krijgen een bijstandsuitkering, en een bepaald bedrag voor inrichting
van hun woning. Er zijn er maar weinig die een baan hebben, wel veel vrijwilligerswerk.
Taal blijft een heel groot knelpunt.
Er zijn wel enige bevolkingsgroepen die overlast geven, bijv. Somalische jongeren.
Maatschappelijke begeleiding is heel belangrijk om de ‘regels’ (al dan niet ongeschreven)
van de Nederlandse samenleving uit te leggen!
Minimabeleid: beleidsregels bijzondere bijstand zijn aangepast in 2015 met de invoering
van de Participatiewet. Geen grootschalige wijzigingen. Nu heeft de beleidsmedewerker
opdracht om te kijken of deze beleidsregels geactualiseerd moeten worden. Input hierbij
is van harte welkom.
5. Onder voorbehoud: manager afd. Samenleving, informatie over het
functioneren van de Participatieraden in de SED- gemeenten.
De manager is helaas verhinderd, maar dit punt willen we wel op de agenda houden.
Misschien ook een koppeling met het voorzittersoverleg? Kunnen we ook in het grotere
West-Friese verband iets betekenen? Samen sta je sterker! De beleidsmedewerker
koppelt de vraag terug.
Ook de vraag is: hoe ziet het hele brede werkveld Wmo, Participatiewet en Jeugdwet er
in Enkhuizen uit. We missen het overzicht van wat de gemeente nou eigenlijk doet. Wat
is lokaal, regionaal, provinciaal geregeld?
6. Rooster van aftreden.
Er ligt een voorstel voor een rooster van aftreden. Doel daarvan is dat de deskundigheid
in de Participatieraad behouden blijft, omdat niet iedereen tegelijk aftreedt. Dick stopt in
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de zomer van 2019, Carla stopt per 1 november 2018. Daarnaast is er in principe ruimte
voor nog een lid. Het rooster moet ook aan het huishoudelijk reglement voldoen
(blijkbaar moet dat in alle SED-adviesraden hetzelfde zijn). We wachten de vaststelling
van het huishoudelijk reglement af.
Wie gaat de werving ter hand nemen? Afgesproken wordt dat de secretaris de gemeente
vraagt binnen 14 dagen een advertentie te plaatsen voor de werving van een opvolger
voor Carla. De leden van de Participatieraad zullen mogelijke kandidaten uit hun eigen
netwerk wijzen op de vacature en hen aanmoedigen te reageren.
7. Frans: begroting. (Is al doorgestuurd naar AS)
In vergelijking met vorig jaar is deze begroting hoog, toen is er maar €8.000 uitgegeven.
Vorig jaar zijn er dan ook geen presentiegelden en trainingen berekend.
De penningmeester heeft ook gevraagd naar de mogelijkheden om budget in eigen
beheer te krijgen, en om een overzicht van wat er uitgegeven is. Overigens hebben
Stede Broec en Drechterland ook geen eigen penningmeester.
Dit is iets om met de wethouder te bespreken. De wethouder heeft ook al gesteld dat er
geen limiet is aan het aantal vergaderingen.
Overigens; prima begroting met dank aan de penningmeester! Vervoersvergoeding is
€0,19 per km (je mag ov of eigen auto declareren, wel incl. routebeschrijving).
8. Gesprek met de Werkgroep Toegankelijkheid.
Zie ook de toelichting van de wethouder. Vooralsnog gepland op 9 oktober. Het DB gaat
erheen.
9. Vergaderlocaties. Wie zoekt e.e.a. uit?
Vorige keer is het besluit genomen om de wijken in te gaan, en niet te vergaderen in het
gemeentehuis. Er is al een aantal voorstellen ingediend voor plekken.
Als je de wijk ingaat, is het wel belangrijk om te bedenken wat je er precies wilt doen en
horen. Het voorstel is om als eerste naar IJsselzand te gaan, in die wijk is veel aan de
hand m.b.t. sloop van oude woningen en het bouwen van nieuwe. Het is óók heel
belangrijk om aan de partijen die we uitnodigen duidelijk te maken wat we wel en niet
kunnen doen.
In IJsselzand zou de directeur Welwonen (of een collega van hem) van WelWonen
uitgenodigd kunnen worden, evenals vertegenwoordigers van het bewonerscomité. Ook
de jongeren moeten gehoord worden.
En dan? Een advies formuleren als we ongewenste effecten van het gevoerde beleid te
horen krijgen.
Wat is de rol van de gemeente in de processen rondom de nieuwbouw?
Omgevingsvergunning verlenen: gezonde leefomgeving hoort bij de Participatieraad. Er
is geen wijkenbeleid in de gemeente, en Plan Noord is toch echt een heel andere wijk dan
binnen de Veste.
Vinden wij dat er een wijkenbeleid moet komen? Kunnen deze partijen daar input op
geven? En wat zou er onder het wijkenbeleid moeten vallen? Wat speelt er precies in de
wijk? Aan de hand van de antwoorden kunnen we een advies formuleren over al dan niet
geconstateerde nut en noodzaak van een apart geformuleerd wijkenbeleid. En wat daar
dan onder zou moeten vallen.
Afgesproken wordt dat een klein comité de voorbereidingen op deze avond gaat doen. Zij
komen met een plan van aanpak, dat op 21 november wordt vastgesteld. Daarna gaat de
Participatieraad de wijk in.
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10. Vergaderdata.
Elke derde woensdag van de maand. Voor 2018 levert dat op 17 oktober, 21 november
(dan is Jan de Boer er niet, ws Kees ook niet) en 19 december. Op 19 december stellen
we het vergaderschema 2019 vast. Eerstvolgende vergadering hier in het Wapen.
11. Contacten groeperingen m.b.t. het Sociaal Domein. (Adressen, hoe gaan we
te werk?)
Er is al een beginnetje, met het Seniorenoverleg Enkhuizen en de Werkgroep
Toegankelijkheid. Het is ook goed een lijstje te maken met organisaties die we graag
willen spreken. Belangrijk onderdeel van het scholingstraject: hoe doen we dat, hoe
selecteren we de organisaties die relevant zijn? Afgesproken wordt dat Dick de lijst met
organisaties maakt, en dat in de volgende vergadering besproken wordt wie met welke
organisaties contact opneemt.
Er komen veel uitnodigingen voor informatieavonden. Misschien handig om te
combineren met wie welke contacten onderhoudt? Je kunt gaan werken met
aandachtsvelden, bijv. participatie, jeugd, etc.
12. Krant, verkeerde emailadres. Wat nu? Publicaties in huis- aan huisblad.
Dit is besproken met de voorlichter van de gemeente. Het wordt niet gecorrigeerd. We
staan wel op de site, dus worden wel gevonden. Af en toe iets publiceren in de krant is
ook prima. Hier is dus voldoende over gesproken. Agenda voor de volgende vergadering
vooraf (2 weken) aan de gemeente doorgeven, zodat zij het kunne publiceren. Actie
secretaris.
13. Agendacommissie.
Hoe? Secretaris, voorzitter, wethouder, contactambtenaar. Ook uitkomsten en stukken
gemeenteraads- en commissievergaderingen meenemen.
Wij zijn als onafhankelijke organisatie zélf verantwoordelijk voor onze agenda. Dus: de
agendacommissie gaat naar de wethouder met een agendavoorstel en vraagt om input
van diens kant. Hans maakt een afspraak met de wethouder voor een agendaoverleg.
Kees legt de agendapunten voor via de mail en vraagt daarna inbreng van de wethouder.
14. Hans: Wordt de participatieraad nog betrokken (mogelijk in adviserende
zin) bij de gemeentelijke programmabegroting 2019?
Sociaal Domein is een substantieel onderdeel van de begroting. De Participatieraad wil
graag haar zienswijze kunnen geven, en wil dus gelijk met de gemeenteraad inzage in de
programmabegroting 2019. Blijft dus staan op de agenda, tot de wethouder er ook bij is.
Agendapunt voor de vergadering van oktober. Kees vraagt secretariaat om de begroting
en de plannen daarin voor het sociaal domein.
15. Opvolging Carla.
Zie eerder. Dit is haar laatste vergadering. De Participatieraad dankt haar hartelijk voor
haar deskundige inbreng en wenst haar alle goeds en geluk in Amsterdam!
16. Rondvraag.
- Wanneer nodigen we het stadsteam uit? November, want in oktober al de
manager afd. Samenleving en de begroting.
- Dick: Omgevingswet. In Hoogkarspel zei de manager afd. Samenleving dat de
Omgevingswet breder is dan het sociaal domein waar zij voor verantwoordelijk is.
Dus graag een voorlichtingsbijeenkomst (navragen bij de wethouder) over de
Omgevingswet.
- Dick: met de secretaris een Dropbox account waarin het archief van de Wmo-raad
komt.

5

-

Jan: bezig met Jeugdzorg. Er speelt van alles, en we weten er eigenlijk niets van.
Hoe worden de gelden voor jeugdzorg besteed? We moeten hier wel inzicht in
krijgen. Er zou veel preventie moeten zijn, maar gebeurt dat ook voldoende?
De directeur van WelWonen staat op de lijst van uit te nodigen personen (of
eventueel een collega van hem).
Carla: Bedankt voor de leuke, interessante tijd!

17. Sluiting. 22.03

2018-02

2018-03

2018-05

2018-08
2018-10
2018-11

Uitnodigen WelWonen (directeur Welwonen)
voor een toelichting op hun werk en het horen
van hun visie op het sociaal domein in
Enkhuizen
Nodig manager Samenleving uit voor
toelichting op de structuur van het sociaal
domein binnen SED verband (en lokaal)
Vertegenwoordiger stadsteam uitnodigen voor
toelichting op hun werkwijze en daarbij
gesignaleerde knelpunten
Scholingsmogelijkheden en -wensen in SEDverband uitwerken. Scholing vóór 1-1-19.
Nieuw lid werven per 1 december 2018

2018-12

Agendaoverleg Agendacommissie plannen
o.b.v. eigen ingebrachte agendapunten.
Agenda ter publicatie naar gemeente.
Voorzittersoverleg organiseren

2018-13

Voorbereiding vergadering in IJsselzand

2018-14

Vergaderschema 2019

2018-15

Lijst organisaties sociaal domein Enkhuizen

2018-16

Opvragen programmabegroting 2019 t.b.v.
oktobervergadering
Vragen om voorlichtingsbijeenkomst
Omgevingswet (in SED-verband?)

2018-17

DB

IJsselzand

DB

Oktober
2018

DB

November
2018

DB?

Oktober
2018
Gemeente Oktober
2018
Kees
Oktober
2018
Hans

Oktober/
november
2018

Elly, Joop, November
Dick
2018
Kees
December
2018
Dick
Oktober
2018
Kees
Oktober
2018
DB?
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