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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2. Ingekomen stukken.
- Mail Schuldhulpmaatje; zij zochten contact vanwege een initiatief waarbij de input
van de PR gewenst is. Er is gebeld, maar nog geen contact geweest.
- Mail welzijnswerker WelWonen over 16 januari IJsselzand, wijkbijeenkomst. Zie
ook elders op de agenda.
3. Notulen vorige vergadering (november).
Afgesproken wordt voortaan gasten te vragen of hun naam in het verslag opgenomen
mag worden. Wanneer zij ‘ja’ zeggen, is er ook v.w.b. de AVG geen bezwaar om namen
te gebruiken.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Mededelingen.
- Wervingsadvertentie wordt in het nieuwe jaar geplaatst, reactietermijn voor 1
maart. Hij komt ook op facebook. Jan heeft de jongerenwerker in Cayen benaderd
om via hen jongeren te zoeken. De jongerenwerker is daarmee akkoord, hij wil
graag contact met het DB hierover.
- Kees en Hans hebben op 18 december een interview gehad met Adjust
Consultancy, een onderzoeksbureau dat opdracht heeft gekregen uit te zoeken
hoe doeltreffend het sociaal domein en het beleid is. Rapportage in het voorjaar.
Goed gesprek. Hans heeft gevraagd de tekst ter inzage te krijgen, dit is
toegezegd. Puur over het sociaal domein, gesprek alleen met het DB.
- Vanuit Werkgroep Toegankelijkheid zijn er geen kandidaat-leden voor de PR.
5. Definitieve versie flyer, vaststellen.
De secretaris heeft de conceptversie besproken met het ambtelijk secretariaat en enkele
van haar suggesties gebruikt in een nieuw concept.
Afgesproken wordt dat de flyer A5-formaat wordt, met stevig glanspapier. Kosten zijn
ongeveer €62,- voor 2000 flyers. Het is de bedoeling de folder flyer te verspreiden door
de hele stad, neerleggen op leestafels bij bibliotheek, huisartsenpost, wijkcentra, etc.
Evt. kan je ook nog een paar A4tjes printen en die op mededelingenborden prikken.
Er wordt gekozen voor de oorspronkelijke tekst, die in de vorige vergadering is
vastgesteld inclusief de wijzigingen die daarna nog per mail besproken zijn. Daarnaast
wordt de tekst ‘voor ons’ in plaats van ‘voor de brede Participatieraad’ gebruikt. Kernpunt
is dat mensen ons kunnen benaderen voor vragen, problemen en inbreng.
De flyer wordt vastgesteld, Dick onderneemt actie om hem te laten drukken. Bij voorkeur
bij een lokale drukkerij.
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6. IJsselzand.
De conceptfolder die huis-aan-huis verspreid moet worden in Plan Noord is rondgestuurd.
Plattegrond met welke straten gaat rond (o.a. Bloemenbuurt en Verzetsheldenbuurt).
Deze folder is ook de enige informatie die we naar de bewoners sturen. Er komt geen
informatie in de krant, we willen geen mensen van buiten (politiek, pers) die de
bijeenkomst zouden kunnen beïnvloeden. We willen de bewoners horen.
De zaal is besteld, catering geregeld, de avond is doorgesproken met de voorzitter en de
welzijnswerker. In principe ligt alles klaar dus.
Nu: folders verspreiden. 4 buurten, rood en groen 150-200 adressen. Blauw en
geel/oranje 250-300 adressen. Er moeten dus ongeveer 700 folders gedrukt worden. Jan
bezorgt ze in de groene straten, Dick in geel/oranje. Joop doet blauw. Paula doet rood.
Bij nee-nee stickers geen folder in de brievenbus doen. Verstandig om er wel boven te
zetten ‘aan de bewoners van Plan Noord’, dan mag je namelijk de nee-ja stickers wél een
exemplaar geven. Dick regelt dat die folders gedrukt worden. Wel de lay-out even goed
bekijken, het concept geeft een randje dat er afvalt bij drukken. Ook Hans wil wel helpen
bij de verspreiding.
Verder: koffie en thee zal klaar staan, sprekers zijn ingevuld. Hans doet de inleiding,
Kees Dekker van WelWonen gaat meer in op het wonen. Zij hebben afgesproken elkaars
teksten vooraf uit te wisselen, om ze op elkaar af te stemmen. En om duidelijk te maken
waar wij voor staan en waar het om gaat in de avond. En daarna is de zaal aan het
woord. Nog wel invullen hoe: misschien in groepen, of wel plenair, of hoe? Ook duidelijk
maken dat de PR de klachten niet op kan lossen, maar eventueel kunnen we wel
verwijzen. Wij signaleren en inventariseren problemen, als forum. Die worden
gerapporteerd aan de gemeente.
Bij een eventuele volgende keer: voorlichtingsmateriaal klaar leggen. Zoals onze flyer,
maar ook van andere organisaties die van belang kunnen zijn voor het thema van de
avond.
We hebben 16 januari in de planning staan. Gaat dat door? Zie ook de mailwisseling met
WelWonen. Hij wil een nieuwe datum, omdat er nu heel veel speelt m.b.t. het slopen van
woningen en nieuwbouw. Dat zou naar zijn mening dan te veel nadruk krijgen. Vandaar
dat hij wil wachten op het bestemmingsplan. Op zich heeft hij wel een punt. Als de
gemeenteraad in januari het bestemmingsplan bespreekt, krijgt het aspect sloop en
nieuwbouw inderdaad heel veel aandacht. Of de gemeenteraad dat ook inderdaad gaat
doen, is maar de vraag.
Het gaat ons om de situatie NU, zoals het nu is. De 72 woningen die op de nominatie
staan om gesloopt te worden, worden antikraak bewoond door mensen die anders op
straat dreigen te komen.
Afgesproken wordt dat de bijeenkomst met of zonder WelWonen gewoon doorgaat, tenzij
blijkt dat de gemeenteraad in januari het bestemmingsplan bespreekt. Liefst uiteraard
mét WelWonen. We praten uiteindelijk wel over de hele wijk, en niet alleen het deel waar
de woningen gesloopt moeten worden.
Aankondiging: voorkant van de participatieraad, achterkant in de huisstijl van
WelWonen.
Dus: de bijeenkomst op 16 januari gaat door, tenzij de gemeenteraad in januari het
bestemmingsplan bespreekt. De voorzitter heeft hier contact over met de wethouder. We
hopen dat WelWonen meedoet, maar zo niet, is de zaalhuur en catering sowieso al
vastgelegd en gaan we gewoon door. En dan zoals afgesproken. Joop heeft contact met
WelWonen.
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Overigens; ook goed om op de flyer te vermelden dat het niet over sloop en nieuwbouw
gaat.
Er is een afspraak dat er op 16 januari om 19:00 nog iemand komt (beleidsmedewerker)
m.b.t de werkgroep Toegankelijkheid. Dat is bij nader inzien niet zo’n goed idee. De
secretaris nodigt haar uit voor de vergadering van februari.
7. Verslag gesprek seniorenraad. (Hans)
Het gesprek was nuttig en waardevol. Hans heeft een inleiding gehouden over de PR. Er
zijn veel punten waarop wij iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Het
Seniorenoverleg (SOE) heeft moeite voldoende mensen te vinden. Hoe liggen de
verhoudingen tussen Seniorenraad en PR? Zij zijn er al langer. De voorzitter heeft
gesteld dat de PR er is voor het brede sociale domein, en dat we graag bij hen
aankloppen voor informatie, input en feedback. Zij zijn ook van harte welkom bij ons.
Agenda’s afstemmen is nuttig.
Enkhuizen voert inclusief beleid, er is dus geen separaat wijkenbeleid of seniorenbeleid.
Daarom is het SOE zo belangrijk als voelhoorns de maatschappij in. Er is een nota
Ouderenbeleid geweest, vastgesteld in 2007 of 2008. We kunnen wel van de gemeente
vragen deze nota te evalueren, in overleg met het SOE.
Punt voor februari.
8. Hoe wil de P-raad werken.
Dit had vorige keer al besproken moeten worden maar is per abuis van de agenda
gebleven. Kort samengevat:
-

Gevraagd en ongevraagd advies
De gemeenteraad werkt met een raadsbreed akkoord, en wil over 2 jaar
burgerparticipatie structureel ingevoerd hebben.
- Omgevingswet, gaat om participatie van bewoners en betrokkenen
- Openbare vergaderingen
- Om ongevraagde adviezen te geven moeten we op zoek naar onbedoelde effecten
van bedoeld beleid
- Twee focussen: wijken en buurten, en contacten met cliëntenraden.
Voorstel: als eerste WelWonen, Omring, Wilgaerden en Baanbreker cliëntenraden
benaderen.
WelWonen heeft een huurdersadviesraad. Omring heeft op diverse niveaus cliëntenraden,
ook op locaties. Wilgaerden heeft een cliëntenraad. Bij Baanbreker is er niets over te
vinden.
Als basis voor het gesprek kun je het laatste cliënttevredenheidsonderzoek van de
organisatie hanteren. En al doende leer je vanzelf wat wel en niet werkt.
Wijken beter leren kennen: er is geen wijkenbeleid, want inclusief beleid. Belangrijk om
te weten wat er speelt in wijken: woningen, wijkvoorzieningen, handhaving, wijkcentra,
etc. In iedere wijk zijn andere accenten die van belang zijn!
In Plan Zuid is een heel actieve wijkorganisatie bezig. Afgesproken wordt dat in 2019
daar de tweede wijkbijeenkomst gehouden gaat worden, en dat we er maximaal 2 per
jaar gaan doen. Naar een wijk toe gaan, kijken wat er leeft. Wijkorganisaties die actief
zijn kunnen we daarbij benaderen.
9. Begroting 2019.
Begroting: geen kosten voor drukwerk en buurtbijeenkomsten opgenomen. Die moeten
wel meegenomen worden. Op zich staat de post zaalhuur en consumpties wel begroot,
maar is dat alleen voor hier of ook voor de wijkbijeenkomsten? Folders kosten rond de
€100 euro voor 2000 stuks.
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Rekenfoutje in ‘vergoeding voorzitter en leden’: is alleen de vergoeding leden in
meegerekend, niet de voorzitter.
Begroting is verder akkoord, met deze aanpassingen.
Budget toegankelijkheid: toegankelijkheid is één van onze taakgebieden. Dus moeten we
wel iets gaan doen met die €1000. PM op de begroting zetten, in het gesprek met de
beleidsmedewerker gaan overleggen hoe we deze taak gaan uitvoeren.
10. Toelichting Jan werkwijze P-raden IJmond.
Heemskerk is in samenwerking met de Koepel als Participatieraad van start gegaan, ism
de raden van Velsen en Beverwijk. Zie ook het processchema dat uitgedeeld is.
- Toegang tot zorg
- Proces van zorgverlening
- Output, tevredenheid, producten, waardering
- Wie is de regisseur? Gemeente? Client?
- En dan; de vragen hoe? Van wie? Voor wie?
Binnenkomende informatie wordt gerubriceerd aan de hand van de 5 stappen in het
processchema. Zij hebben hun PR ook gesplitst in focusgroepen (focus op jeugd, Wmo,
toegankelijkheid, etc.,)
Prima werkwijze, we kunnen ‘m ter inspiratie gebruiken. Tijdens de opleiding van de
Koepel kunnen we aangeven hiernaar toe te willen werken.
Reacties;
- Aansprekend schema
- Ook eens bediscussiëren in SED-verband.
- Het proces overzichtelijk maken is een goed idee. Kijken hoe wij dit proces voor
ons eigen kunnen maken.
- Informatievoorziening: deze raden zorgen dat anderen hen van informatie
voorzien. Is dat haalbaar?
- Overigens: dit schema is erg op de zorg gericht. Allicht moeten wij ons iets breder
opstellen, ook jeugd en werk & inkomen horen erbij.
11. Scholing in SED- verband.
Begin 2019. Drechterland doet graag mee. De voorzitter heeft contact gehad met de
Koepel, tweede helft januari komt een voorstel van hoe een training eruit zou kunnen
zien. Stede Broec heeft nog geen formele reactie gestuurd. De voorzitter rappelleert.
Vraag: wachten we met de opleiding tot de nieuwe leden er zijn? Nee. We gaan gewoon
van start. Allicht kan een conceptprogramma van de Koepel ook de leden van Stede
Broec over de streep trekken.
12. WVTTK.
- Het wordt tijd om de aandachtsgebieden te verdelen, en om daadwerkelijk contact
op te nemen met de diverse cliëntenraden. Paula maakt een voorstel. Wie
voorkeur heeft graag even aangeven bij haar. Jan gaat voor dak- en thuislozen.
Joop voor ouderen. Het schema kan ook onderdeel zijn van de scholing.
Domeinen verdelen in paren, iedereen krijgt twee domeinen en ieder domein twee
mensen.
- Diaconie van de protestantse kerk heeft een bijeenkomst georganiseerd over
eenzaamheid. Contact gehad met gemeente en WelWonen. Er is een opzet
gemaakt, sociale kaart gebruikt om te zien wie wat doet en waar er nog lege
plekken zijn. Er zijn verschillende soorten eenzaamheid en verschillende
doelgroepen bij wie eenzaamheid vaker voorkomt. Het idee is alle
maatschappelijke organisaties die iets kunnen doen op dit gebied bij elkaar te
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-

brengen. Gemeente stelt ‘we hebben geen ouderenbeleidsmedewerker, dus
niemand die dit op kan pakken’. Bijzonder. Bijeenkomst wordt maart/april.
Het is belangrijk om niet van vergadering naar vergadering te werken, maar
tussendoor ook een netwerk zijn. Hoe dat te doen kan ook een onderdeel van de
scholing zijn. Het DB komt al regelmatig bij elkaar. Het aantal vergaderingen is
veel minder belangrijk dan tussentijds contact.

21.34 sluiting

2018-16
2018-17
2018-21

2018-22

2018-26
2018-27
2018-28
2018-29

2018-30
2018-31
2018-32

Opvragen programmabegroting 2019 t.b.v.
oktobervergadering
Vragen om voorlichtingsbijeenkomst
Omgevingswet (in SED-verband?)
Signaal afgeven aan gemeente dat st.
Helpende Handen te veel wordt ingeschakeld
voor/door professionals
Toezenden cliënttevredenheidsonderzoek 2017
Stadsteam en sheets informatiebijeenkomst
sociaal domein gemeenteraad
Uitnodigen beleidsmedewerker
Toegankelijkheid voor vergadering februari
Jongerenwerker Cayen uitnodigen voor overleg
over werving jongeren voor de P-raad.
Flyer zoals vastgesteld laten drukken, kosten
declareren bij gemeente
Flyer uitnodiging 16 januari laten drukken,
definitieve afspraken met WelWonen maken,
flyer verspreiden
Uitnodigen vertegenwoordiger SOE

Kees

Begroting aanpassen en aan de gemeente
sturen
Schema verdeling aandachtsgebieden in
concept

DB?

Oktober
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Jan
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Manager
team
Samenleving
Kees
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DB

December
18
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Dick

Januari 19

allen

z.s.m.

DB

Februari 19

Frans

Januari 19

Paula

Januari 19
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