Mijn naam is Marja Roemer. Ik ben in 1953 geboren in Hoorn en
woon sinds mijn huwelijk in 1974 in Enkhuizen. Vanaf november 2020
ben ik lid van de Participatieraad, WerkSaam en de WMO zijn mijn
taakvelden. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Ik ben
opgeleid als Juridisch kwaliteitsmedewerker GSD, in het Sociaal Recht
en Sociale Dienstverlening. Ik heb gewerkt in het Sociaal Domein, bij
de afdeling Samenleving van de gemeente Enkhuizen en bij
WerkSaam in Hoorn. Via mijn werk heb ik veel contacten en
ervaringen met mensen opgedaan. Door mijn achtergrond heb ik
inzichten gekregen en weet ik dat mensen die kwetsbaar zijn gehoord
dienen te worden en een stem moeten hebben. Graag wil ik mijn
werk- en levenservaring inzetten voor Enkhuizers en van daaruit een
bijdrage leveren aan de visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente Enkhuizen. Door
actief mee te denken en te adviseren over de knelpunten die Enkhuizers ervaren, hoop ik als
Participatieraadslid een positieve bijdrage te kunnen leveren.
Participatieraad Sociaal Domein Enkhuizen
Deze onafhankelijke adviesraad bestaat uit 11 sociaal bewogen vrijwilligers, vrouwen en mannen,
allen woonachtig in Enkhuizen. Zij staan midden in de maatschappij van onze stad, vaak door
werkachtergrond en/of verenigingsleven, maar ook als direct of indirect ervaringsdeskundige. Wij
zoeken actief naar signalen van onze inwoners. Dat doen wij via ons netwerk van organisaties, die
betrokken zijn bij iedere vorm van maatschappelijke zorg. Deze signalen verwoorden wij in
gevraagde of ongevraagde adviezen aan Burgemeester en Wethouders. Wij geven advies over
onderwerpen als Werk en Inkomen, WMO, Welzijn, Jeugd, Ouderen, Sport en Cultuur. Daarmee is de
Participatieraad een brug tussen de inwoners en gemeente. Zodoende trachten we het bestuur en
gemeenteraad te bewegen de juiste beleidskeuzes te maken binnen het Sociaal Domein. Het
uiteindelijke doel van de Participatieraad is om het gemeentelijk beleid te beïnvloeden, in belang van
al onze inwoners van onze stad.. Op die wijze dat u allen, als inwoners van Enkhuizen, zichzelf zoveel
mogelijk kan redden en meedoen in onze samenleving. Meer weten: bezoek website
www.participatieraadenkhuizen.nl, de Facebookpagina ‘Participatieraad Enkhuizen’ en op LinkedIn,
eveneens vindbaar via ‘Participatieraad Enkhuizen’.
De Participatieraad, voor en door Enkhuizers!

