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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Mw. Slagter geeft
toestemming om haar naam in het verslag van deze vergadering op te nemen.
2. Project toegankelijkheid
PR heeft de werkzaamheden van de werkgroep Toegankelijkheid overgenomen, maar wil daarvoor
wel goed geïnformeerd worden. Daarvoor is mw. Slagter, beleidsmedewerker, aanwezig. Zij wil naast
toegankelijkheid ook het actieplan In Control of Alcohol en Drugs bespreken.
Toegankelijkheid
In de gemeente Enkhuizen is ongeveer 5 jaar geleden een werkgroep Toegankelijkheid opgericht, en
in gesprek gegaan met de gemeente over verbetering van de toegankelijkheid van Enkhuizen. De
toenmalige wethouder vond dit ook een heel belangrijk onderwerp: voor Participatie is ook
toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen nodig. Daarom hebben gemeente en werkgroep
met elkaar richtlijnen opgesteld voor her- en verbouw gemeentelijke openbare gebouwen en ruimte.
Richtlijnen zijn vastgesteld en worden gehanteerd.
De werkgroep was een zelfstandig functionerende unit onder de Wmo-raad. De samenwerking liep
goed, zowel met de Wmo-raad als met de gemeentelijke organisatie. Naast mw. Slagter had de
werkgroep ook rechtstreeks contact met medewerkers van de afdelingen Leefomgeving en Vastgoed.
Dat zorgt voor korte lijnen en dus goed mogelijkheden tot afstemming. En nu: afstemmen hoe de PR
de voortzetting voor zich ziet, en dat afstemmen met de verwachtingen die de gemeente heeft.
Een project voor de korte termijn: toegankelijkheid stembureaus. Bij de vorige verkiezingen zijn er al
aanpassingen gedaan, maar het is zeker een goed idee om dat weer op de agenda te zetten bij de
organisatie van de verkiezingen in 2019. Toegankelijkheid moet zo optimaal mogelijk zijn! Stemmen
is tenslotte burgerparticipatie in optima forma. De werkgroep was niet tevreden met de
aanpassingen die er bij de vorige verkiezingen gedaan zijn, op basis van hun advies. De wethouder
heeft wel het idee dat er diverse aanpassingen gedaan zijn. Desalniettemin gaat hij dit onderwerp
nadrukkelijk bespreken met de burgemeester.
De Werkgroep heeft meerdere rapporten opgesteld, o.a. met foto’s en adviezen voor de
stembureaus. Ook eentje over de belangrijkste routes in Enkhuizen. Daar staat ook keurig bij hoe de
huidige situatie is en hoe die (waar nodig) verbeterd kan worden. Mw. Slagter zorgt ervoor dat de PR
die adviezen ook kan inzien, evenals de richtlijnen. Deze zijn zonder meer waardevol voor de
gemeente.
Het is een goed idee als er vanuit de PR één contactpersoon is v.w.b. toegankelijkheid. Dit komt
verder bij de verdeling van de aandachtsgebieden aan de orde. Deze persoon kan direct contact
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onderhouden met mw. Slagter, zolang het over toegankelijkheid gaat. In Stede Broec (al vastgesteld)
en Drechterland wordt ook gewerkt aan richtlijnen, die komen zo goed als overeen met die van
Enkhuizen. Uit ervaring blijkt dat ervaringsdeskundigen (iemand met een rollator, scootmobiel,
andersoortige beperking) heel goed werken in dit soort werkgroepen. Mogelijk zijn er een aantal
oud-leden van de werkgroep die hun ervaring nog willen inzetten. Mw. Slagter zal hen voorzichtig
polsen. Zij hoeven geen lid van de PR te worden om toch een waardevolle bijdrage te leveren.
Wat liep goed bij de vorige werkgroep, wat kon beter? Plus: het directe contact, en de heel concrete
adviesrapporten met foto, en commentaar op de situatie met verbeterpunten. Min: de mogelijk niet
helemaal realistische verwachtingen van de werkgroep, voor wat betreft de mogelijkheden die de
gemeente heeft om toegankelijkheid te realiseren. De gemeente heeft ook te maken met heel veel
monumenten in de binnenstad, budgetten, alles wat er aan (kabels, riolering, etc.) in de grond zit –
en het feit dat het soms lang duurt voordat er een beslissing werd genomen in de gemeenteraad. Dat
is ook een kwestie van goede communicatie, maar daar is een verbeterslag te maken.
De wethouder adviseert om een lijst te maken van prioriteiten (van de reeds bestaande lijst van
verbeterpunten). Wat moet eerst, wat kan later. En houd rekening ermee dat niet alles mogelijk is,
aan allerlei monumenten kun je niets doen. Voor alles wat de gemeente verbouwt of nieuw bouwt,
worden de richtlijnen toegankelijkheid sowieso gehanteerd.
Alcohol en Drugs
Met dit onderwerp is de gemeente al lang bezig. Er is een bovenregionaal project, In Control of
Alcohol en Drugs. En daarnaast een regionaal uitvoeringsplan. Er is een interventiekaart ontwikkeld,
een website met een groot aanbod waar mensen gebruik van kunnen maken. Gefinancierd door de
gemeenten. Er zijn veel preventieve activiteiten, vooral op voortgezet onderwijs (VO). Er is ook veel
contact met Brijder, die bijv. in IJsselzand activiteiten aanbiedt en ook op scholen. Er is een
ketenaanpak met scholen, HALT, gemeenten, politie, etc. Afspraken gemaakt over waaraan te
werken in de komende jaren.
Het Concept preventie- en handhavingsplan borduurt daarop voort. Gemeente wil actief blijven
inzetten op preventie en handhaving, met nadruk op preventie. Vandaar leeftijd tot 23. Gemeente
wil graag ons advies op dit plan horen.
Opmerkingen en vragen:
-

-

-

Is de evaluatie van het vorige actieplan/ uitvoeringsplan beschikbaar? Dit is het concept
preventie-handhavingsplan. Die moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Er is ook
een concept-evaluatie, maar die moet ook nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Zijn er concrete wijzigingen n.a.v. de evaluatie van het vorige plan? Mw. Slagter stuurt de
concept-evaluatie toe (met nadruk: nog niet vastgesteld!).
Het is niet mogelijk om nu vanavond een advies op te stellen. Het moet nu wel besproken
worden, zodat er zo snel mogelijk een advies komt te liggen.
Hoe gaat het in samenwerking met Stede Broec en Drechterland? Hun jongeren komen vaak
in Enkhuizen om te drinken. Er is regionale samenwerking, vooral binnen West-Friesland, er
is ook een regionale stuurgroep van wethouders. De PR onderschrijft het belang van
regionale samenwerking in deze.
Handhaving: controle is lastig, politie heeft ook gewoon weinig mensen. Er zijn wel
handhavers (BOA’s) maar die hebben een speciale opleiding nodig om de horeca te mogen
controleren.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het is handig om te vermelden wat politie doet, wat de BOA’s, en wat precies de zorg- en
welzijnscomponent. De taakverdeling moet helder zijn, de wethouder gaat met de
burgemeester samen zorgen voor betere afstemming. Als je het probleem goed in kaart kan
brengen kun je preventief ook meer gericht actie ondernemen.
Afspraak: het stuk gaat naar de gemeenteraad nadat de PR het advies opgesteld heeft.
Afgesproken wordt dat het stuk inde de volgende vergadering wordt besproken en daarna
vastgesteld. De zes weken reactietermijn begint op 16 januari.
In de ketenaanpak ontbreken de sportverenigingen. De derde helft is niet voor niets
legendarisch, daar wordt heel veel gedronken! Mw. Slagter meldt dat sportverenigingen wel
meegenomen worden in de regionale aanpak. Ze zijn ook benaderd voor de ketenaanpak,
maar dat is lastig omdat de sportverenigingen vooral op vrijwilligers draaien die daar niet
altijd tijd vrij voor kunnen maken. Bij de laatste ketenaanpak is wel 1 sportvereniging
aangeschoven, en Sportservice Noord-Holland.
Dit is een ambtelijk stuk, er zijn richting gemeenteraad concrete doelstellingen geformuleerd.
Ketenpartners genoemd, etc. Maar ik mis: informatie uit het veld. Waar lopen mensen
tegenaan in de aanpak, hoe gaan ze het uitvoeren? Mw. Slagter: er zijn 23 partijen in de
regio die meerder keren met elkaar hebben gesproken. Die hebben ook met elkaar
uitgesproken ‘dit gaat goed, en dit kan beter’. Zij hebben concrete afspraken gemaakt in een
convenant. PR ontvangt de tekst daarvan. Het is dus eigenlijk al heel concreet. Het kan wel
goed zijn wat concrete praktijksituaties in het rapport op te nemen, dat maakt het voor de
leden van de gemeenteraad ook allemaal wat duidelijker, en leesbaarder.
Ouders van tieners: die zijn heel lastig te bereiken. De gemeente zou het graag willen! In
Volendam is het wel gelukt, ooit. Maar toen was er ook een concrete aanleiding.
ALLE ketenpartners krijgen de nota toegestuurd me de vraag om input.
Er is een contactpersoon die ervaringsdeskundige is.
Het is de bedoeling dat de PR binnen 6 weken na deze vergadering een advies neerlegt.
Daarna gaat het stuk de formele gemeentelijke procedure in, hopelijk is dat allemaal voor de
zomer afgerond.
Hoe kom je tot de streefcijfers (percentages)? Deze zijn niet wetenschappelijk onderbouwd.
Cijfers vanaf 2011 m.b.t. alcoholintoxicatie zijn bekend. In 2018 17 jongens en 11 meisjes.
Het aantal intoxicaties neemt heel langzaam af. Wel positief dus, maar lastig om daar een
cijfer c.q. percentage aan te hangen. Je ziet over de historie ook dat het ene jaar meer
intoxicaties kent dan het andere, wat daar de aanleiding voor is?
Je bent op zoek naar een gedragsverandering. In Volendam/Edam hanteren ze daarom het
IJslandse model. Ze hebben aan Enkhuizen gevraagd te fungeren als referentiegroep; dus
resultaten die in Volendam gehaald worden en in Enkhuizen niet, zouden ook voor Enkhuizen
goede ideeën kunnen gaan worden. Dit levert in ieder geval een goed onderbouwd
onderzoek op. Er is een raadsbrief over dit onderzoek IJslandse model, die krijgt de PR ook.
Kan je als basis voor een toekomstig advies gebruiken.
Er zijn steeds meer discussies over wel of niet drinken tijdens schoolfeesten, en jongeren die
voorafgaand aan het schoolfeest al indrinken. Daarom ook is de gedragsverandering
gewenst, en heb je de ouders zo hard nodig!
Bespreking van het concept-advies in de vergadering van 20 februari, daarna wordt het aan
de ambtelijke organisatie toegezonden. Mochten er eerder vragen zijn, kunnen we die via
het ambtelijk secretariaat stellen.

Mw. Slagter is naast beide voorgaande onderwerpen ook beleidsmatig verantwoordelijk voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
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3. Ingekomen stukken
Deze zijn doorgestuurd, behalve de sollicitatiebrieven (zie verder op de agenda). Verder voor
kennisgeving aangenomen.
4. Notulen vergadering december 2018
Bij de actiepunten ontbreekt de afgesproken scholing. Dit punt komt wel terug op de agenda.
Actielijst kan een (deel van de) basis vormen voor de agenda.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Toegankelijkheid
Zie agendapunt 2.
6. Mededelingen
Er zijn twee formele sollicitaties, 1 uit Westwoud, en 1 uit Enkhuizen. Daarnaast zijn een aantal
PRaadsleden benaderd door belangstellenden, die mogelijk c.q. waarschijnlijk ook nog een formele
sollicitatie zullen doen. In het huishoudelijk reglement staat dat leden van de PR in de gemeente
Enkhuizen moeten wonen. Westwoud valt daar buiten. De sollicitatietermijn loopt tot 1 maart 2019.
Afgesproken wordt dat de PR de kandidaat-leden voordraagt voor benoeming, en dat het college
deze aanbeveling overneemt en de leden formeel benoemt.
Jan en Frans gaan in gesprek met de jongerenwerkers van Cayen om te kijken of zij in hun netwerk
iemand hebben die mogelijk lid zou kunnen worden van de PR. De jongerenwerkers zelf kunnen geen
lid worden, maar allicht kennen zij een of meer jongeren die dat wel kunnen en willen.
Kandidaat-leden worden besproken in de vergadering van maart, mogelijk kunnen we dan ook hen
laten kennismaken met de PR. Een kennismakingsgesprek vooraf is allicht ook een goed idee.
De secretaris vraagt aan de afdeling communicatie van de gemeente om de vacature op de
gemeentelijke facebookpagina te plaatsen. Leden van de PR kunnen dan desgewenst daarvandaan de
advertentie delen in hun eigen netwerk.

Als je reageert op een mail, doen dan niet ‘allen beantwoorden’ (want dan krijgt het ambtelijk
secretariaat alle mails en dat is niet nodig). Ook de notulist hoeft niet alle stukken, voor haar is
agenda en verslag voldoende.

7. Burgerpanel gemeente Enkhuizen
Het Burgerpanel Enkhuizen is nieuw leven ingeblazen. Dit is een digitaal fenomeen; burgers die zich
aanmelden krijgen een aantal keer per jaar een enquete over diverse onderwerpen. De informatie
die daaruit komt, zou nuttige input voor de PR kunnen zijn. De wethouder is er voorstander van dat
de PR wordt geïnformeerd over relevante uitkomsten van het burgerpanel. De PR zal deze wens ook
formeel kenbaar maken.
Stede Broec en Drechterland hebben ook burgerpanels. Hopelijk gaan deze goed functioneren.

4

8. Aangepaste begroting 2019
N.a.v. de opmerkingen in de vorige vergadering. ‘Rekenfoutje’: er is voor de voorzitter dubbele
vergoeding gerekend. Afgesproken met het ambtelijk secretariaat dat Frans v.w.b. de financiën direct
contact met haar onderhoudt, zodat declaraties van reiskosten e.d. direct via Frans op de juiste plek
terecht komen. Er zijn declaratieformulieren, beschikbaar bij Frans.
De begroting wordt vastgesteld, we wachten de reactie van de gemeente af.
9. Netwerk brede participatieraad
De basis was de sociale kaart die we hebben ontvangen van de gemeente. Dit is een goede start voor
het ontwikkelen van een netwerk voor de PR. Er is inmiddels ook een tabblad ‘wie doet wat’ bij de
gemeente toegevoegd. Nu: aanvullen. En een proces waar dit centraal bereikbaar is voor iedereen
zodat het bijgehouden en gebruikt kan worden. Het zou ook handig zijn om een plek te hebben waar
we documenten neerzetten waar iedereen bij kan. Dropbox dus, maar de huidige is vol met de
archiefstukken van de Wmo-raad.
Afgesproken wordt een nieuwe Dropbox aan te maken, zodat de PR er straks twee heeft. Een met
het archief van de Wmo-raad, en een met relevante stukken vanaf 2019. Actie secretaris.
10. Verdelen aandachtsgebieden
Je kunt voor de verdeling in aandachtsgebieden kiezen voor doelgroepen, maar ook voor thema’s.
Thema’s (bijvoorbeeld toegankelijkheid) zijn vaak doelgroepoverschrijdend. Vooralsnog is gekozen
voor indeling op doelgroepen.
3 dimensies: thema’s, doelgroepen, en een jaarplan. Wat pakken we dit jaar aan? Eén of twee
thema’s kiezen voor dit jaar, en ons daar op richten. Eentje daarvan kan toegankelijkheid zijn,
mogelijk moet dat ook jaarlijks terugkomen. Daarnaast is het thema ‘de wijk in’ voor 2019 ook een
belangrijke.
Doelgroepen: jeugd staat er, hoort onderwijs daar ook bij? En verslavingsproblematiek, hoort dat ook
bij een doelgroep? Afgesproken wordt om eerst met dit schema te gaan werken, en gaandeweg zal
duidelijk worden wat er ontbreekt. Nieuwe leden verlichten als het goed is ook de last, doordat zij
een deel op zich nemen. Ook het maken van koppels (wisselend per doelgroep) is een heel goed
idee.
Hans wil wel het bestuurlijk dossier van de Werkgroep Toegankelijkheid op zich nemen. En dat raakt
ook weer aan heel veel andere doelgroepen, dus kan hij ook de dwarsverbanden leggen. Dit
toevoegen aan het schema. Elly wil graag vluchtelingen als doelgroep. Paula doet dan mensen met
een beperking en mantelzorgers. Dick en Paula doen sportverenigingen. Daklozen zijn soms ouderen,
soms jongeren, soms verslaafd, brede doelgroep dus.
Na de sollicitatieronde wordt nog een keer de verdeling herzien. gaandeweg wordt ook meer
duidelijk hoeveel werk er bij iedere doelgroep hoort.
Thema’s 2019: toegankelijkheid, preventie, de wijk in
11. Kortsluiten losse eindjes bewonersavond IJsselzand
Op 17 januari worden de flyers verdeeld, zodat ze verspreid kunnen worden. De afspraak is om dat
ongeveer een week voor de 30e te doen. Frans en Kees melden zich af voor de avond, evenals de
wethouder. Zijn aanwezigheid zou de avond ook kunnen beïnvloeden. Miriam komt verslag maken.
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De zaal is vastgelegd, de samenwerking met WelWonen is prima gegaan. De PR-manager van
WelWonen heeft op een prettige manier meegewerkt. De nadruk in de uitnodigingstekst ligt op
welzijn, niet op wonen. Kosten van de avond worden gedeeld, en ook de kosten van de flyers.
Presentaties van de voorzitter en de welzijnswerker worden op elkaar afgestemd.
Afgesproken wordt vast te houden aan de afspraken die in december met WelWonen gemaakt zijn.
Deze avond is de avond van de PR, met alle medewerking van WelWonen. Zij gaan later (mede op
basis van de resultaten van deze avond) op hun eigen manier de wijk in. De voorzitter zal de PRaad
voorstellen en uitleggen waar we voor staan. Daarna sluit de welzijnswerker aan.
Vragen uit de zaal worden voorzover mogelijk beantwoord door leden van de PR. Wanneer nodig
kunnen ze doorgespeeld worden aan WelWonen. Het idee is de discussie plenair te houden. Tip:
foto’s maken en die voor een volgende keer gebruiken. Geen pers uitnodigen, eventueel wel achteraf
een berichtje aan de pers via de afd. communicatie.
12. Jaaragenda met onderwerpen
- Volgende wijk wordt Plan Zuid, een totaal andere buurt. Interessant om ook daar eens te
kijken. In Plan Zuid zijn ook heel actieve buurtbewoners. Joop gaat de eerste contacten
leggen. Voorzichtige planning: september/oktober 2019. Locatie één van de scholen in de
wijk of de vergaderruimte van de wijkraad.
- Is er al een gemeentelijke termijnagenda? Nee, er zijn ook nog geen agenda’s van de
gemeenteraad (wel data, geen onderwerpen). Er wordt gewerkt aan het raadsprogramma
omzetten in een uitvoeringsprogramma, en dat is nog niet klaar. Zodra dat klaar is, leidt dat
tot een termijnagenda.
- Citaat van de wethouder: ‘dit is de mooiste gemeente die ik ken, zeker op sociaal gebied!’

13. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
- De flyer van de PR is klaar, 2000 stuks. Mooi! Nu verspreiden door de stad. Kijken waar je een
stapeltje kunt neerleggen. Ze liggen nu nog nergens.
- Evaluatie Klijnsmagelden in gemeentehuis Drechterland op 17 januari. Kees heeft bij
Vluchtelingenwerk geïnformeerd, daar was het goed gevallen. Dit betreft een SEDbijeenkomst gepland voor de voorzitters en secretaris. Zij informeren hun raden.
- Er zou ook nog een evaluatie voor alle betrokkenen komen, die in de raadzaal aanwezig
waren. Dit is tijdens die bijeenkomst toegezegd.
- De wethouder meldt v.w.b. de Klijnsma gelden dat de mensen waar het om gaat, er heel blij
mee geweest zijn. Goede respons gehad! Het liep goed, vooral ook de doelgroep die we
wilden bereiken. Maar nóg betere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom! Budget was ruim
ingeschat, bleek uiteindelijk ook net genoeg. Suggesties (zoals de kans voor kinderen om een
verjaardagsfeestje te geven) kunnen we bij beleidsmedewerker mw. Lancaster kwijt. Ook
stichting Leergeld doet veel, dus aanbod wordt met hen afgestemd.
- Voorlichtingsavond gemeenteraad m.b.t. sociaal domein: wanneer is de volgende? Nog niet
bekend. Als iemand signalen van zo’n avond doorkrijgt, graag doorgeven.
- De vergoeding voor december is nog niet uitgekeerd. Kees heeft dit bij het ambtelijk
secretariaat aangekaart.
- Het eerste kwartaaloverleg met de gemeente is wegens ziekte uitgesteld en verplaatst naar
19 februari. Dit is het overleg tussen DB, ambtelijk secretariaat en de manager Team
Samenleving.
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-

-

Hans is bezig met de Koepel voor de training en begeleiding. Het kost veel moeite om data
voor februari los te krijgen. Het wordt een training met Drechterland, aangezien Stede Broec
nog altijd niet heeft gereageerd. Er worden drie avonden ingepland, wie kan komt, wie echt
niet kan moet zich laten bijpraten. Voor de PR zijn er al onderwerpen doorgegeven, Hans zal
ook bij Drechterland informeren. Locatie stadhuis Enkhuizen of het Wapen van Enkhuizen.
Meer informatie volgt.
Dick coördineert de verspreiding van de flyers, iedereen neemt er een paar mee voor het
eigen netwerk.
2.03.09

Nummer

actie

wie

wanneer

2018-17

Vragen om voorlichtingsbijeenkomst
Omgevingswet (in SED-verband?)
Toezenden cliënttevredenheidsonderzoek 2017
Stadsteam en sheets informatiebijeenkomst
sociaal domein gemeenteraad
Met jongerenwerker Cayen bespreken of er
jongeren uit hun netwerk mogelijk
geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van de PR.
Uitnodigen vertegenwoordiger SOE

DB?

?

Manager
team
Samenleving
Frans, Jan

November
18

DB

Februari 19

Toezenden adviezen en richtlijnen
toegankelijkheid, ter informatie
Evaluatie vorige uitvoeringsplan Alcohol en
Drugs toesturen (nog niet vastgesteld door de
gemeenteraad)
Concept-advies uitvoeringsplan alcohol en
drugs
Sollicitanten uitnodigen voor kennismaking,
wervingsadvertentie op FB laten plaatsen
College informeren dat de PR graag
geïnformeerd wil worden over de resultaten van
het burgerpanel
Dropbox 2019 PR aanmaken

Mw. Slagter

Februari 19

Mw. Slagter

Februari 19

PR

Februari 19

DB

Maart 19

Secretaris

Februari 19

secretaris

Februari 19

Flyers PR (laten) verspreiden over de stad, bij
huisartsen, bibliotheek, wijkcentra, etc.

PR via Dick

?

2018-22

2018-27

2018-30
2019-01
2019-02

2019-03
2019-04
2019-05

2019-06
2019-07

Januari 19
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