Participatieraad Enkhuizen 8 mei 2019
Aanwezig: Joop Knukkel, Hans van Huffelen, Jan de Boer, Elly Groot, Paula de Vries,
Irene Hemels
Verslag: Miriam van Vuuren
Afwezig: wethouder Luyckx, Kees Mos, Dick Hage, Frans Tetteroo, Nel Rustenburg
Verslag:
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het quorum
wordt gehaald.
2. Ingekomen stukken.
Geen.
3. Notulen vorige vergadering.
N.a.v.: Voor Effies heeft vier woningen i.p.v. acht.
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst:
- Paula is met Nel in overleg over de portefeuilleverdeling. Vraag naar verdeling
portefeuilles onder beleidsmedewerkers is uitgezet.
- Jeugd: komt terug.
4. Mededelingen.
Laatste vergadering voor de zomer is op 19 juni. Dan nemen we ook afscheid van Dick,
voorstel is om de wethouder hem formeel te laten uitluiden, daarna onderling nog een
borreltje in het Wapen. Daarna de volgende vergadering in september. Hopelijk komt er
dan ook een nieuw lid uit de jeugd, er is in ieder geval veelbelovend contact met een
aantal jongeren gelegd via de jongerenwerker.
5. Binnengekomen post.
Geen.
6. Evaluatie training i.v.m. onze werkwijze.
10 april training gehad. Het was de moeite waard om het met de andere gemeenten
samen te doen. Concrete resultaten zijn wat moeilijker aan te wijzen, maar delen met de
andere gemeenten was nuttig.
Andere punten:
- Je moet de mensen zélf horen. Cliënten, burgers, zelf spreken. Die weg zijn we al
op gegaan.
- Als adviesraad geen oplossingen aandragen, maar signaleren. Niet sturen maar
signaleren. Richt je daarbij op de beleidsambtenaren.
Uit de training wordt de lijn waar we op zitten, bevestigd. We zijn dus op de goede weg,
dat is fijn om te horen.
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Hans heeft een mail gekregen van de voorzitter van Drechterland, met de vraag hoe
Enkhuizen erin geslaagd is nieuwe leden te werven. Drechterland wil dat ook, maar het
lukt niet erg.
Alle leden van de Participatieraad zijn gekomen via de advertenties, die was aantrekkelijk
opgesteld. Paula heeft ‘m via facebook opgepikt. Tips dus: ook social media inzetten,
goede, wervende advertentietekst. Drechterland kan die van Enkhuizen gebruiken als
voorbeeld. Ook de zichtbaarheid en bereikbaarheid bij de opgebouwde achterban (via de
bijeenkomsten in IJsselzand bijvoorbeeld) helpt ook. Hans stuurt een mail met deze
strekking.
De training is positief ontvangen, ook door de buurgemeenten. In september beraden op
een mogelijk vervolg. Dan is ook de portefeuilleverdeling bekend en kunnen we iets
gerichter trainen.
7. Geven bekendheid van onze vergaderingen. (M.a.w. hoe krijgen we de
tribune vol?)
Wat is het doel van een publieke tribune? Wil je dat mensen meepraten, of alleen
toehoren? Wat hebben mensen eraan om bij deze vergaderingen te zitten?
We gaan de wijken in, dat is de publieke tribune opzoeken. Vrijwilligers zijn een goede
basis. Voorstel is om als PR contact te zoeken met de vrijwilligersorganisaties, zij geven
betrouwbare informatie.
Wij moeten het publiek actief opzoeken. Publiek bij deze vergaderingen is welkom, maar
heeft noch voor de PR, noch voor het publiek veel meerwaarde. Beter idee: PR-leden
kunnen per beleidsterrein contacten leggen met organisaties, en op specifieke
onderwerpen hen uitnodigen.
Het is wel belangrijk om bekendheid te geven aan wat we doen. Bijvoorbeeld op de
gemeentelijke pagina van de Drom. Dat hoeft maar een klein blokje te zijn, maar je kunt
wel laten zien wat we doen en hoe we bereikbaar zijn. De secretaris zoekt hierover
contact met de gemeente; wij willen een hoekje op de gemeentepagina van de Drom, 1x
per maand. Hans seint Kees in om dit te regelen.
Joop neemt contact op met Plan Zuid, en gaat er naartoe. We mikken op
oktober/november voor een bijeenkomst aldaar.
8. Advies college n.a.v. opmerking Joop. (Zie bijlage.) (Moet nog in een advies
omgezet worden.)
Het DB maakt op basis van de input van Joop een advies.
De PR wil een signaal geven: wij gaan ervan uit dat wij vanaf nu op onafhankelijke wijze,
en op gelijke voet met elkaar (en de gemeente) spreken. Het belangrijkste punt in deze
voor de PR: zorg ervoor dat de mensen in Plan Noord zich kunnen verenigen en verweren
richting de sloop en nieuwbouw, met ondersteuning van welzijnswerkers die
onafhankelijk zijn van de woningbouwvereniging. Een nieuwe directeur biedt nieuwe
kansen.
Overigens: Enkhuizen loopt in veel opzichten voorop met speciale oplossingen voor
speciale groepen, in samenwerking met WelWonen. (Dat heeft wel consequenties voor
reguliere woningen, als die daarbij betrokken zijn: de ‘gewone’ woningzoekenden moeten
daardoor langer wachten)
Overigens: het kan niet zo zijn dat je 72 woningen in de Begoniastraat afbreekt, met
daarin kwetsbare mensen, en die geen alternatief biedt.
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9. Voortgang “plan Noord”.
DB zou met conceptadvies komen over hoe nu verder. Wij signaleren in dat advies,
gemeente mag oplossingen verzinnen. Hans checkt de stand van zaken bij de rest van
het DB.
10. Mail jongerenwerker i.v.m. lidmaatschap PR. (Actie Jan en Frans.)
Mail: er zijn 10 jongeren waar we contact mee kunnen opnemen over lidmaatschap van
de raad. Dat is heel mooi. Jan en Frans gaan contact opnemen. In principe hebben we
ruimte voor 1, maar als je mensen hebt die graag willen en die het graag samen willen
doen, moet je ook overwegen om 2 mensen aan te nemen. In principe is er 1 functie
vacant, maar die kan in geval van nood ook door twee mensen vervuld worden. Optimaal
benutten van deze aanmeldingen! Jan informeert de aanmelders over de voortgang,
hopelijk voor de zomer benoeming.
11. Doornemen actielijst vorige vergadering.
Zie boven.
12. Rondvraag.
Geen.
13. Sluiting.
20.30

Nummer

Actie

Wie

Wanneer

2019-11

Input leveren voor herzien Stadsvisie i.h.k.v.
Omgevingswet
Input leveren voor participatienota i.h.k.v.
Omgevingswet
Input leveren voor besteding Klijnsma-gelden
voor de komende 3 jaar (waarna het budget op
is)
Voorstel nieuw huishoudelijk reglement o.b.v.
voorstel gemeente
Duidelijkheid over rol/ taak werkgroep
toegankelijkheid
Uitnodigen wijkagent voor gesprek met DB

allen

?

allen

?

allen

?

Kees

April 19

Hans

April 19

DB

Mei 19

Conceptadvies Plan Noord: enerzijds
contactpunt/spreekuur, anderzijds knelpunt van
niet-onafhankelijk welzijnswerk
Nieuwe portefeuilleverdeling raadsleden

Joop/ DB

Juni 19

Paula, Nel

Juni 19

Vragen om maandelijks een hoekje op de
gemeentepagina in de Drom
Contact leggen met Plan Zuid, datum in
oktober/ november proberen te vinden.
Contact leggen met de jongeren die interesse
hebben in lidmaatschap van de PR

Kees

Juni 19

Joop

September
19
Juni 19

2019-12
2019-13

2019-16
2019-18
2019-19
2019-20

2019-21
2019-22
2019-23
2019-24

Jan, Frans
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