Even voorstellen…

Ik ben Sam Verbeek en sinds november
2020 lid van de Participatieraad Sociaal
Domein Enkhuizen. Na mijn opleiding
kwam ik in januari 1975, als 19-jarige
diender bij de Rijkspolitiegroep
Enkhuizen. In 1994 verschoof mijn werk
van onze Haringstad, waar ik mentor
was van de stagegroep, naar het
Alkmaarse. Daar heb ik diverse
leidinggevende functies vervult, tot mijn
pensioen in maart 2021. Enkhuizen bleef
al die tijd het warme bad, mijn thuisstad.
Ik ben getrouwd met mijn Loekie, onze
dochter Shamée en haar man Robert
hebben ons geluk compleet gemaakt
met twee prachtige kleindochters.
Mogelijk kent u mij ook uit de jazzwereld van Enkhuizen, van het Jazzfestival, maar
ook als voorzitter van Sgt. Pepper’s Jazz-Club en als muzikant. Met name door
mijn werk, met name in Enkhuizen, het vrijwilligerswerk bij de vakbond en
medezeggenschapsraad van een basisschool , bleef het sociale aspect in de
samenleving mijn interesse houden.
Als lid van de Participatieraad streef ik er naar dat door advisering via ons netwerk
vanuit de bevolking van Enkhuizen, een steen te kunnen bijdragen aan een juiste
en met name sociale besluitvorming door B&W en gemeenteraad. In mijn
portefeuille heb ik de onderwerpen voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur,
bibliotheek en politie. Hoewel we als mens in onze samenleving in de huidige tijd
nog wel eens botsen of ons te fel uiten, ben ik er van overtuigd dat solidariteit de
grondregel van ons bestaan is.
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!

