Participatieraad Enkhuizen 16 oktober 2019
Aanwezig: Joop Knukkel, Hans van Huffelen, Elly Groot, Frans Tetteroo, Kees Mos, Nel
Rustenburg, Lucas.
Afwezig: Paula de Vries, Irene Hemels
Verslag: Miriam van Vuuren
Mede aanwezig: wethouder Luyckx
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De agenda
wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Binnenkort komt de nieuwe nota laaggeletterdheid. Betreffende ambtenaar is nu
niet aanwezig, het voorstel is om dit 23 oktober om 13:00 te bespreken. Elly,
Joop, Frans en hopelijk Paula kunnen erbij zijn. Kees stuurt een mail met
definitieve tijd en plek door.
- De rest is doorgestuurd. Geen vragen.
3. Notulen vergadering 18 september 2019.
- Dir. WelWonen heet Wiesje v.d. Weide
- Er zijn geen 500 gebruikers van de gemeentepolis. Er zijn naar schatting 500
cliënten op minimumniveau in de gehele SED. 16% van hen (SED-breed) maakt
gebruik van de gemeentepolis.
- Je kunt alleen geroyeerd worden n.a.v. wanbetaling van het pluspakket bij
zorgverzekering. De basisverzekering houd je.
- Het HHR moet nog formeel goedgekeurd worden door het college, omdat er o.a.
vergoedingen in gewijzigd zijn.
Actielijst:
- 11 weg,12, 13 weg, 18 staat, 19 weg, 22 agenda, laten staan, 26 weg, 27
agenda, weg, 28 staan
Klijnsma gelden kan van de lijst af, tenzij we nog heel goede ideeën hebben. In
ieder geval niet ieder jaar hetzelfde doen.
De wethouder heeft gesproken met de directeur van WelWonen. Ze vond het heel prettig
dat ze bij ons haar woordje heeft kunnen doen! Ook hier werd het gewaardeerd. Contact
warm houden dus.
De wethouder meldt dat er gewerkt wordt aan een cultuurnota. Een van de doelstellingen
daarin is de binnenstad met de buitenstad verbinden. Op dit moment is er vooral cultuur
in de binnenstad. Geen evenementen erbuiten, zie bijvoorbeeld de opening van het
cultureel seizoen.
Gemeente en WelWonen gaan samenwerken om in de Bloemenbuurt te versieren met
bloemen, in het kader van die verbinding. Een andere optie is de HAR budget geven om
een wijkfeest te organiseren. Verbinding in en met de wijk maken! IJsselzand is
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overigens al heel goed bezig, met bijv. op woensdag een inloopspreekuur. De wethouder
wil de cultuurnota t.z.t. wel met de PR bespreken. Ook eens nadenken over verbinding
tussen bibliotheek en Bonte Veer.
De wethouder stelt ook voor om iemand van WerkSaam uit te nodigen, om van hen te
horen hoe het allemaal loopt. Goed idee, ook n.a.v. de nota bijzondere bijstand. DB
stuurt een uitnodiging, liefst voor dit jaar nog. Met in het achterhoofd: Enkhuizen heeft
aangegeven de cliënten uit trede 1 en 2 hier lokaal op te vangen. Goed om eens te horen
hoe dat gaat.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Interne zaken.
a. Sollicitatiegesprekken.
Hans, Kees en het ambtelijk secretariaat hebben met 3 kandidaten gesproken. Lucas was
kandidaat nr. 1, namens de jeugd. Hij wordt met algemene stemmen voorgedragen voor
benoeming. Hier gaat het ambtelijk secretariaat voor zorgen. Lucas heeft een brede
achterban bij de jeugd, o.a. bij het jongerencentrum.
Vacature n.a.v. vertrek Jan: Twee kandidaten gesproken. Zij zijn beiden geschikt als
leden van de participatieraad. Er is met hen gesproken over wijkavonden,
onafhankelijkheid, portefeuille, etc. Voorstel is hen beiden ook te benoemen, zodat ze in
de november vergadering erbij kunnen zijn. En dan zijn we weer op sterkte! 3 nieuwe
leden.
Drechterland organiseert wederom een cursus voor beginnende P-raadsleden, in
Enkhuizen. De nieuwe leden worden van harte uitgenodigd.
b. Aantal leden participatieraad.
In het HHR mogen we tot max 10 leden gaan. En met deze 3 nieuwe leden zijn we
compleet.
c. Hoekje in de Drom.
Irene werkt voor de Drom. Misschien kunnen we haar vragen af en toe een stukje te
schrijven? En dan in overleg met de gemeente, of het ook op hun pagina kan. Kees
vraagt na bij Irene.
d. Huishoudelijk reglement. (Aanpassingen en correcties door Nel.)
Toelichting:
De dubbelingen zijn eruit gehaald, en de dingen die gemakkelijk voor wijziging vatbaar
zijn (zoals ‘De vergaderlocatie is het Wapen van Enkhuizen’). Anders moet je bij iedere
wijziging opnieuw het reglement vaststellen en dat is lastig.
De vraag is: wat doen we bij het staken van de stemmen. Heeft de voorzitter
doorzettingsmacht? Of vervalt het voorstel bij het staken van de stemmen? Alle leden
geven hun mening, beide afwezigen hebben dat vooraf al gedaan. Afgesproken wordt de
voorzitter geen doorzettingsmacht te geven. Er is eigenlijk nooit onenigheid over een
advies, iedereen heeft zijn inbreng en dat wordt tot één advies samengebracht. Mocht
het zo zijn dat er gestemd wordt, en dat de stemmen staken, blijft het voorstel staan tot
de volgende vergadering. De voorzitter blijft hiermee onafhankelijk.
De secretaris zorgt dat de gemeente het HHR ontvangt. En dan moet het door het college
goedgekeurd worden (vanwege de voorgestelde wijziging in de vergoedingen).
5. Adviesaanvragen
a. Bijzondere bijstand. (Advies voor 18-10-2019
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b. Concept visie sociaal domein. (Advies voor 21-10-2019)
c. Lokaal gezondheidsbeleid. (Advies voor 21-10-2019)
A: bijzondere bijstand
De voorgelegde voorstellen laten het beleid van Enkhuizen intact. Het gaat m.n. om een
meer efficiënte werkwijze en stroomlijning. Er zijn ideeën om vergunninghouders en
andere minima gelijk te trekken, o.g.v. inkomenstoeslag. Voor een inkomenstoeslag
moet je kunnen aantonen dat je 3 jaar een laag inkomen hebt gehad. Terwijl een
vergunninghouder zo’n toeslag meteen krijgt (maar die kan ook weer niet aantonen dat
hij al 3 jaar op minimuminkomen zit). Het basisprincipe moet zijn dat iedereen gelijk
behandeld wordt.
Vergunninghouders krijgen inrichtingskosten, na drie jaar moeten ze daar (delen) van
terugbetalen.
PR is voorstander voor gelijke behandeling minima, ongeacht of het vergunninghouders
zijn of niet.
Gemeentepolis (zorgverzekering). Bij een aanvullende verzekering betaal je meer
premie. Het idee is om mensen die zich niet aanvullend verzekerd hebben, geen
vergoeding te geven voor aanvullende medische kosten. Het is belangrijk dat mensen
zich daar vooraf wel goed van bewust zijn! En dat zij bijvoorbeeld bij de tandarts eerst
vragen welke behandelingen vergoed worden, en welke niet.
Kinderopvang: extra stuk over toegestuurd. Kinderopvang wordt vergoed, minus een
eigen bijdrage. Die is €12 per maand. De eigen bijdrage innen kost meer dan de
administratie… PR is dus voorstander van het stoppen met innen van deze eigen
bijdrage.
Speciale regelingen nieuwkomers
Zoals: vergoeding fiets, vergoeding PC. Vraag is of mensen met de status
Vergunninghouder hun aparte status moeten houden of niet. Op dit moment krijgen
nieuwkomers standaard een fiets en een PC, en andere bijstandsgerechtigden krijgen die
alleen voor de kinderen (maar niet voor de volwassenen). Nieuwkomers hebben wel een
pc nodig om hun huiswerk voor de taalles te maken.
Het argument andersom is dat mensen met een bijstandsuitkering gespaard zouden
moeten kunnen hebben voor pc’s en fietsen.
Maar andersom: ook mensen met een bijstandsuitkering hebben recht op een pc, zij
hebben ‘m net zo hard nodig voor het dagelijks functioneren (van solliciteren tot
informatie zoeken, bankzaken bijhouden, communicatie met de overheid, etc.).
Conclusie: de PR is voor gelijk stellen van nieuwkomers en andere mensen op
minimuminkomen. (Bijzondere bijstand is gemeentelijk beleid)
Wel een risico: mensen in een minimumloonsituatie, kunnen pijn voelen als zij niet in
aanmerking kunnen komen voor allerlei voorzieningen omdat ze werken. Daarom moet je
ook gaan discussiëren over het percentage waarop je bijzondere bijstand verleent: van
120% van het bijstandsniveau naar 110% van het bijstandsniveau?
Het zou wel interessant zijn om te weten om hoeveel mensen het eigenlijk gaat.
Belangrijk is wel om te onthouden dat vergunninghouders nog niet de kans hebben
gekregen om iets op te bouwen.
De PR pleit voor maatwerk in de bijzondere bijstand. Er zijn kaders, maar daarbinnen
moet je het per geval kunnen bekijken. Dus: regelingen vluchtelingen in stand houden,
voor mensen tot 120% ruimte voor maatwerk bieden. De secretaris vraagt in het advies
ook om hoeveel mensen het in Enkhuizen gaat.
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Vermogensgrens: voor de gemeentepolis telt het eigen vermogen mee, willen mensen
daarvoor in aanmerking komen. Diezelfde vermogensgrens telt ook mee om überhaupt in
aanmerking te komen voor bijzondere bijstand.
B Conceptvisie sociaal domein
De secretaris heeft een conceptadvies gemaakt. Dit wordt goedgekeurd.
C Lokaal Gezondheidsbeleid
Ook hier heeft de secretaris al een conceptadvies voor gemaakt. De opmerking wordt
gemaakt dat ‘Meiden’ een onhandig woord is. Het advies wordt verder goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
- Is het niet een goed idee om ook voor jongeren van 12-18 aandacht te besteden
aan het voorkomen/ tegengaan van drugsgebruik? Dit nemen we mee in het
advies. Er wordt al e.e.a. voor deze groep gedaan, maar de PR vindt dat meer
aandacht gewenst is. Voor de oudere doelgroep van 18-23 is óók veel inzet nodig,
maar dat staat al in de plannen.
- De leeftijd waarop jongeren gemiddeld voor het eerst alcohol drinken, stijgt.
- De cijfers van de huidige situatie zijn gebaseerd op o.a. onderzoek van RIVM. Het
lijkt niet helemaal duidelijk waar de streefpercentages 2024 op gebaseerd zijn.
Deze vraag is al gesteld in het advies.
De nota Lokaal Gezondheidsbeleid is een kadernota, kapstok waaraan
uitvoeringsprogramma’s aan komen te hangen. In hoofdstuk 5, Planning, staat duidelijk
wanneer er overgegaan wordt op uitvoering. De programma’s die daarbij horen, worden
nog uitgewerkt. PR wordt graag op de hoogte gehouden van de effecten van de
uitvoeringsprogramma’s. Aandachtspunt: de gemeenteraad kan vanwege de staat van de
gemeentelijke financiën nog besluiten de uitvoering van programma’s uit te stellen.
Tot 2023 blijft het budget voor uitvoering in principe gelijk. Hoe zit dat? Kosten stijgen
wel. De wethouder: we gaan zoveel mogelijk inzetten op preventie, zodat je aan de
achterkant winst kan behalen doordat er minder dure zorg nodig is en je dus de
budgetten gelijk kunt houden. Hopelijk. Tweedelijns jeugdzorg is een openeinderegeling,
er is zorgplicht. Vandaar nu vooral inzet op preventie.
De nota behandelt heel diverse onderwerpen, de uitgangspunten zijn ook heel breed. En
zeker met de evaluatie van vorige nota, kun je je afvragen of alle inzet op de goede
manier is gedaan. Je moet dus wel echt leren van de evaluatie van voorgaande jaren! We
hebben ook weinig concrete cijfers. Dus daar gaan we naar vragen.
Er is aandacht voor het welbevinden van kinderen met psychische problemen op school,
maar wat gebeurt er met thuiszitters? De aantallen thuiszitters zijn in West-Friesland
gelukkig flink teruggelopen. Ook dat zullen we navragen; wat zijn de cijfers omtrent
thuiszitters en wat wordt er voor hen gedaan?
6. Wijkgericht (Plan Zuid).
Flyer is gedrukt, zaal is vastgelegd, de voorzitter zal de avond leiden. Folders worden
binnenkort verspreid. Nodigen we nog pers uit of niet? In Plan Noord bewust niet gedaan,
afgesproken wordt dat ook hier in Plan Zuid niet te doen. Belangrijker is om WelWonen
uit te nodigen (actie Joop). We spreken ook voor toekomstige wijken af in eerste
instantie alleen met de bewoners te spreken en NIET met de pers. Hans begeleidt de
discussie en houdt een korte inleiding, maar het woord is aan de buurt. Zie ook Plan
Noord.
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7. Wvttk.
- Iedereen graag de mail in de gaten houden m.b.t. bijzondere bijstand, en de
andere adviezen. Graag z.s.m. input geven.
- Kees is blij met het ambtelijk secretariaat, ze heeft tot eind dec een aanstelling.
Haar ondersteuning is prima, idem vanuit de teamleider Samenleving. Hans stuurt
een mail aan de gemeentesecretaris om aan te geven hoe tevreden wij zijn met
de ambtelijke ondersteuning.
- De PR is ongerust over de ontwikkelingen in Plan Noord, vooral over de vertraging
van de nieuwbouw. Belemmering vanuit de gemeente; WelWonen heeft een plan
ingediend, en zit nu te wachten op de beoordeling van de gemeente. Het college
is zich hiervan bewust.
- Voorstel m.b.t. evaluatie van ons eigen functioneren. Hans stelt voor om in
december met de nieuwe leden weer een sessie te organiseren o.l.v. de Koepel,
om te kijken hoe we functioneren, welke kant we op willen etc. Nel vraagt zich af
of het slim is om hier ook de ambtelijk contactpersoon bij uit te nodigen. Ze is van
harte welkom, en wordt uitgenodigd. Sessie niet in SED-verband, maar alleen in
Enkhuizen-verband. Goed ook ihkv de verbinding tussen PR en de ambtelijke
organisatie. Voor nieuwe leden kan thuis raken in de materie een flinke uitdaging
zijn.
- De wethouder geeft aan dat de PR goed functioneert, en dat de goede
samenwerking ook vanuit de ambtelijke organisatie gewaardeerd wordt.
8. Rondvraag.
Geen.
9. Sluiting 21.45

Nummer

Actie

Wie

Wanneer

2019-18

Hans

April 19

Kees

2019-29

Duidelijkheid over rol/ taak werkgroep
toegankelijkheid
Vragen om maandelijks een hoekje op de
gemeentepagina in de Drom, overleg met Irene
Koepel benaderen voor begeleiding
evaluatiesessie in december 2019
Uitnodigen vertegenwoordiger WerkSaam

2019-30

Formeel benoemen drie nieuwe leden PR

College

Oktober
19
September
19
December
19
z.s.m.

2019-31

Formeel goedkeuren HHR

College

z.s.m.

2019-32

Adviezen definitief maken en naar college
sturen
Uitnodigen WelWonen voor wijkavond Plan
Zuid

secretaris

z.s.m.

Joop

Oktober 19

2019-22
2019-28

2019-33

DB
DB
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