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Participatieraad Enkhuizen
De Participatieraad
De Participatieraad Enkhuizen, ingesteld door burgemeester en wethouders,
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en
uitvoering van het sociaal domein in de gemeente. (Wmo, Jeugd- en
Participatiewet.)
De adviezen betreffen de belangen van de inwoners van Enkhuizen die
gebruik maken van de Wmo, en/of de Jeugdwet en/of de Participatiewet.
De adviezen gaan over verbetering van het gemeentelijk beleid met
betrekking tot genoemde onderwerpen.
De leden van de Participatieraad zetten hun kennis en ervaring in om goede
adviezen uit te brengen. Zij laten zich informeren en inspireren door de
inwoners van Enkhuizen.
Op 14 maart 2018 heeft wethouder Dorus Luyckx de Participatieraad, die
uit 8 leden en een onafhankelijk voorzitter bestaat, officieel geïnstalleerd.
De Participatieraad wordt in haar werk ondersteund door de gemeente,
maar is verder onafhankelijk.
Dit eerste jaar is vooral besteed aan kennisvergroting en oriëntatie van het
sociaal domein.
Voor de Participatieraaad is het van groot belang om de participatie van
burgers van de grond te krijgen, zodat de uitvoering van de Omgevingswet
zo goed mogelijk aansluit op datgene wat er leeft in de Enkhuizer
samenleving.
Een overzicht van
vergaderingen, de
website van de
“webteam” van de

de leden van de Participatieraad, de verslagen van de
data waarop vergaderd wordt e.d. zijn te vinden op de
gemeente Enkhuizen. De secretaris geeft aan het
gemeente door wat op de site geplaatst moet worden.
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Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester.

Begroting 2018
De penningmeester heeft een jaarbegroting opgesteld. Deze is voorgelegd
aan de gemeente Enkhuizen ter advisering.

Huishoudelijk reglement
Een voorstel huishoudelijk reglement is opgesteld en aan de gemeente
Enkhuizen ter goedkeuring voorgelegd.

Activiteiten en vergaderingen
Leden van de Participatieraad hebben verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, zoals informatie over de Klijnsmagelden, het sociaal domein
en de resultaat gerichte inkoop sociaal domein, bijgewoond om zo hun
kennis op dit gebied te vergroten.
De vergaderingen (± 10 per jaar) van de Participatieraad vinden in principe
plaats in Het Wapen van Enkhuizen.
Regelmatig bezoeken beleidsambtenaren de vergaderingen om de raad
nader te informeren.
De wethouder, de heer D. Luyckx, is een regelmatige bezoeker van onze
vergaderingen.

Uitgebrachte adviezen en vragen aan het college
 Op 01062018 vraag over vergaderruimte voor de Participatieraad.
 Op 05062018 advies over de besteding van de Klijnsma-gelden.
 Op 01072018 vraag over het functioneren van de Wmo.

Overzicht gehouden vergaderingen
28 april 2018
In deze vergadering is gesproken over de werkwijze, profilering,
ondersteuning, vergaderlocatie, overdracht Wmo-raad en het huishoudelijk
reglement.
30 mei 2018
In deze vergadering is besproken dat de startende Participatieraad behoefte
heeft aan training en scholing, liefst in samenwerking met de Adviesraden
van Stede Broec en Drechterland. De Participatieraad is ook bezig met het
opstellen van een huishoudelijk reglement en een budget.
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Daarnaast is er zoveel mogelijk informatie vanuit de oude Wmo-raad
overgedragen naar de nieuwe Participatieraad. De Participatieraad is
geïnformeerd over de zaken waarmee de Wmo-raad zich bezig hield, zoals
de Werkgroep Toegankelijkheid, diverse beleidsnota’s, en de vraag hoe een
individuele adviesraad zich verhoudt tot de steeds nauwer wordende
regionale samenwerking tussen de 7 West-Friese gemeenten.
Tot slot is nog gesproken over de besteding van de Klijnsma gelden, bedoeld
ter ondersteuning van kinderen die in armoede opgroeien.
20 juni 2018
In deze vergadering is opnieuw het concept huishoudelijk reglement
besproken. Onder meer heeft de Participatieraad vastgesteld dat de
vergaderingen openbaar moeten zijn, en op een locatie in Enkhuizen plaats
vinden. Bij voorkeur het stadhuis. Verder is de raad van mening dat er geen
vooraf bepaald aantal vergaderingen per jaar zou moeten zijn. Inhoud is
belangrijker.
Daarnaast is besproken hoe om te gaan met signalen uit de samenleving.
De Participatieraad is er om signalen te vertalen in beleidsadviezen voor het
college van burgemeester en wethouders. De raad is er niet om de
problemen van individuele burgers op te lossen.
22 augustus 2018
In deze vergadering heeft de wethouder een toelichting gegeven op het tot
stand komen van het raadsbreed akkoord en op het functioneren van het
sociaal domein in Enkhuizen. Het sociaal domein is breed; het omvat de
Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, maar ook sport, cultuur, Veilig Thuis,
mantelzorg, vrijwilligersbeleid en het sociaal team. En het raakt nog veel
meer beleidsterreinen. De wethouder wil de Participatieraad graag al vooraf
betrekken bij het opstellen van beleid. De Participatieraad bezint zich op
een strategie om zoveel mogelijk signalen op te vangen vanuit de
samenleving. Spreken met diverse cliëntenraden is een goede start.
Tevredenheidsonderzoeken zijn interessant, maar zeggen lang niet alles.
Daarnaast is er gesproken over de bijeenkomst in Hoogkarspel voor de SEDadviesraden, met als onderwerp inkoop en aanbesteding, en de nieuwe wet
op de privacy (AVG). Er is ook een informatiebijeenkomst voor de
gemeenteraad geweest over Project Sluitende Aanpak voor Verwarde
Personen.
26 september 2018
In deze vergadering is gesproken over de taken en verantwoordelijkheden
van de Werkgroep Toegankelijkheid en de mogelijkheid dat de
Participatieraad deze taken over zal nemen. Verder is er toelichting van een
beleidsambtenaar geweest over schuldhulpverlening, de besteding van de
Klijnsma-gelden door de SED, vergunninghouders (asielzoekers met een
verblijfsvergunning) en de nieuwe beleidsregels Bijzondere Bijstand.
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Verder is er nog kort gesproken over de te volgen strategie en werkwijze.
De Participatieraad wil graag de wijken in, door op verschillende locaties in
de stad met de bewoners te spreken en bij hen te horen wat er leeft.
17 oktober 2018
In deze vergadering is met de teamleider Samenleving gesproken over de
transitie van Wmo-raad naar Participatieraad, en over de historie van de
transities Wmo, Participatiewet en Jeugdwet gecombineerd met de
ambtelijke fusie van de SED-gemeenten. Dit heeft al met al tot een
complexe puzzel geleid. De teamleider heeft uitgelegd hoe het sociaal team
in Enkhuizen functioneert en welke delen van het sociaal domein wel en niet
binnen het aandachtsveld van de Participatieraad vallen. Zo is er WerkSaam
voor de uitvoering van het grootste deel van de Participatiewet. Enkhuizen
heeft zelf nog de bijzondere bijstand en het loket voor de mensen met de
grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Regionaal wordt vooral de inkoop en
aanbesteding geregeld. Vanaf 2020 zal er vooral resultaatgericht ingekocht
worden.
De teamleider benoemt ook een aantal belangrijke samenwerkingspartners
voor de gemeente, waaronder WelWonen. Er wordt ook gesproken over de
werkzaamheden van de Werkgroep Toegankelijkheid.
21 november 2018
In deze vergadering heeft de manager van het Stadsteam toelichting
gegeven op de werkwijze, samenstelling en positie van het Stadsteam.
Opvallend is dat dit in alle 3 de SED gemeenten op een andere manier
geregeld is. Enkhuizen heeft een zelfstandige stichting in het leven
geroepen waar het stadsteam onder valt. De manager heeft ook uitleg
gegeven over het proces van aanmelding tot afronding, over de zwaarte
van de casussen en de expertises die vertegenwoordigd zijn in het team.
Het Stadsteam kan veel mensen zelf helpen, als het nodig is wordt er
doorverwezen naar meer gespecialiseerde zorg. Opvallend is dat de
casussen complexer lijken te worden.
De Participatieraad is bezig met het voorbereiden van de eerste bijeenkomst
in de wijk, in IJsselzand. Hiervoor wordt de samenwerking met WelWonen
gezocht.
19 december 2018
In deze vergadering is o.a. de flyer van de Participatieraad besproken, één
van de instrumenten die de raad wil inzetten om naar buiten te treden en
bij de inwoners van Enkhuizen bekend te worden.
Daarnaast is nogmaals uitgebreid gesproken over de geplande bijeenkomst
in IJsselzand. Er wordt een uitnodiging huis aan huis in de hele wijk
verspreid. Ook zijn nog wat praktische punten besproken zoals de begroting
2019. Verder is er afgesproken dat de drie SED-adviesraden gezamenlijk
een scholing gaan volgen, te organiseren in en door Enkhuizen. De scholing
wordt verzorgd door de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
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De werkwijze van de Participatieraad is opnieuw vastgesteld. Gevraagd en
ongevraagd advies, met de focus op de wijken en op het contact met
cliëntenraden voor het ophalen van informatie over wat er speelt in
Enkhuizen.

Enkhuizen 4 april 2019.
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