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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. 

De raad is aangesloten bij de landelijke vereniging voor raden, het sociaal 
domein aangaande, “De Koepel”.  

 

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. Het tweede jaar zijn we meer de diepte ingegaan. 

 
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 de leden van de Participatieraad, de verslagen van de 
vergaderingen, de data en de plek waar vergaderd wordt e.d. zijn te vinden 

op de website van de gemeente Enkhuizen met als zoekterm 

participatieraad. (of www.enkhuizen.nl/participatieraad)  
De secretaris geeft aan het “webteam” van de gemeente door wat op de 

site geplaatst moet worden. 
 

 
 

http://www.enkhuizen.nl/participatieraad


[3] 
 

 

Dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. De onafhankelijk voorzitter verzorgt de (technische) 

leiding van de bijeenkomsten van de participatieraad. De voorzitter heeft 

geen stemrecht. 

Begroting 2019 
 

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 voorlichtings-
bijeenkomsten bijgewoond om zo hun kennis op dit gebied te vergroten. 

De participatieraad is o.a. geïnformeerd over de bijzondere bijstand en visie 
sociaal domein. Verschillende leden van de raad hebben de uitleg over het 

klanttevredenheidsonderzoek bijgewoond.  
Ook waren leden van onze raad aanwezig bij de uitleg aan de gemeenteraad 

over het sociaal domein. 
In april heeft de landelijke organisatie “De Koepel” een training voor onze 

raad (samen met de raden van Drechterland en Stedebroec) georganiseerd. 

In november was een afvaardiging van onze raad aanwezig bij de 
provinciale inspiratiebijeenkomst voor participatieraden in Alkmaar. 

 
De participatieraad heeft tijdens haar vergaderingen o.a. kennis gemaakt 

met de directies van WelWonen en WerkSaam.  
 

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. 
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Overleg gemeente 
 
Eens per kwartaal bespreekt het dagelijks bestuur met een afvaardiging van 

de gemeente haar activiteiten en de rol van de gemeente. 
Helaas moest de participatieraad in december afscheid nemen van haar 

contactambtenaar. Naar de gemeentesecretarissen van de SED-gemeenten 
is in december een mail gestuurd met de boodschap dat de p-raad het 

jammer vindt dat de contactambtenaar haar contract niet verlengd zag. In 
dezelfde mail is gevraagd hoe nu verder te gaan. We vonden het ook niet 

correct dat hier met ons niet over is gesproken. 
Antwoord op onze mail hebben we nog niet gehad. (06-02-2020) 

 

Nieuwe leden participatieraad 
 

Helaas moest de participatieraad, om uiteenlopende redenen, afscheid 
nemen van 3 van haar leden. In 2020 zal de raad op zoek gaan naar 

vervanging. 

 
Werkgroepen 
 
De participatieraad heeft de beleidsvelden onder haar leden verdeeld.  

Deze zijn: 
 

 Jeugd regulier en sport. 
 Voorschoolse educatie en onderwijs. 

 Cultuur en bibliotheek. 

 Mantelzorg, ouderen en verwarde personen. 

 WMO en WerkSaam. 
 
Uitgebrachte adviezen aan het college 
 

 Lokaal gezondheidsbeleid. 

 Continuonderzoek. 
 Bijzondere bijstand. 

 Laaggeletterdheid. 
 Meerjarenvisie voor de samenleving. 

 Preventie en handhavingsplan. 

 Jeugd- en WMO- verordeningen. 
 
Korte samenvatting gehouden vergaderingen 

 
16 januari 2019 

In deze vergadering is de Participatieraad (PR) geïnformeerd over de 

werkzaamheden van de Werkgroep Toegankelijkheid. Deze 

werkzaamheden worden door de PR overgenomen, is de bedoeling. De 
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Werkgroep heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor vooral de 

fysieke toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte in Enkhuizen. 

De Werkgroep werd gefaciliteerd door de gemeente.  

De PR is ook geïnformeerd over het beleid m.b.t. de preventie van alcohol- 

en drugsmisbruik. Hier zijn diverse beleidsprogramma’s voor opgesteld, 

zowel regionaal als lokaal. Er wordt vooral gemikt op preventie en 

voorlichting, aan zowel jongeren als ouders. In de vergadering is tevens de 

sollicitatieprocedure voor een aantal nieuwe raadsleden besproken. 

Tenslotte zijn er nog enkele afspraken gemaakt over de te volgen werkwijze 

in de toekomst en over de voorbereiding van de bewonersavond in 

wijkcentrum IJsselzand.  

20 februari 2019 

In deze vergadering is er gesproken met een vertegenwoordiger van de 

stichting Kinderhulp. Hij wil in Enkhuizen m.b.v. Fort (zie Amsterdam) 

ondersteuning bieden aan jongeren die in moeilijke omstandigheden 

opgroeien. Het werk sluit aan bij dat van de stichting Schulphulpmaatje. De 

PR wil graag in gesprek, maar bewaakt tegelijkertijd haar eigen taak en 

doelstelling; namelijk het gevraagd en ongevraagd adviseren van het 

college van B&W.  

Naar aanleiding van de wijkavond van 30 januari wordt besloten nog zo’n 

avond te organiseren, maar dan met de professionals o.g.v. sociaal domein 

die werkzaam zijn in Plan Noord.  

 

 

20 maart 2019 

In deze vergadering heeft de PR een presentatie gekregen m.b.t. de 

Omgevingswet. Deze wet is op het gebied van ruimtelijke ordening een 

even grote omwenteling als de transities van de WMO, Participatiewet en 

Jeugdwet. Inspraak (participatie) van burgers gaat een grote rol spelen in 

de Omgevingswet. Het is nog niet duidelijk op welke termijn deze wet zal 

worden ingevoerd.  

De PR is in deze vergadering tevens voorgelicht over de uitvoering van de 

schuldhulpverlening in Enkhuizen. Vanaf 2018 is de nieuwe werkwijze (in 

SED-verband) opgestart, nu is het tijd voor de evaluatie. Conclusie is o.a. 

dat mensen de gemeente goed weten te vinden, maar dat het zorgwekkend 

is dat zoveel mensen ondersteuning nodig hebben. Belangrijk: in een vroeg 

stadium ingrijpen voorkomt op termijn hoge kosten zoals die van 

huisuitzetting (en dan opvang).  
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3 april 2019 bijeenkomst professionals IJsselzand 

Op 3 april organiseerde de PR een bijeenkomst, in samenwerking met 

Welzijn, met de professionals o.g.v. het sociaal domein, werkzaam in Plan 

Noord. Aanwezig waren o.a. een huisarts, welzijnswerkers van WelWonen, 

jongerenwerkers, en vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk en van 

stichting Voor Effies (begeleiding dak- en thuislozen). WelWonen is naar 

aanleiding van de avond op 30 januari begonnen met huis-aan-huis 

bezoeken in de wijk, om te achterhalen aan welke activiteiten en 

ondersteuning er behoefte is. Er is o.a. behoefte aan een inloop waar 

mensen terecht kunnen met alle vragen over wetten, regels, toeslagen en 

formulieren. Hier zou je vrijwilligers voor kunnen inzetten. De huisarts geeft 

aan veel te signaleren, maar niet altijd goed te weten waar deze mensen 

terecht kunnen. WelWonen gaat hierbij helpen. Het is goed dat iedereen 

elkaar gesproken heeft, deze avond is een begin van diverse activiteiten in 

de wijk, bedoeld voor bewoners van alle achtergronden.  

17 april 2019 

In deze vergadering is de PR bijgepraat door twee leden van het Stadsteam 

(stichting Iedereen Telt Mee), zij hebben o.a. uitgelegd hoe het stadsteam 

is georganiseerd, wie er werken, welke achtergrond/ ervaring de leden van 

het stadstem hebben en hoe bewoners bij hen terecht kunnen komen. Zij 

hebben ook een beeld gegeven van de problematiek waar de bewoners van 

Enkhuizen mee te maken hebben.  

Verder wordt in deze vergadering besproken welk advies de PR aan het 

college gaat geven n.a.v. de wijkavonden in IJsselzand.  

 

8 mei 2019 

In deze vergadering is vooral de werkwijze van de PR besproken: de training 

die de leden (samen met de adviesraden van Stede Broec en Drechterland) 

heeft gehad, en het bekend maken van de vergaderingen en vooral ook de 

bereikbaarheid van de PR voor de inwoners van Enkhuizen. De PR uit in een 

advies de zorgen over de dubbelfunctie van WelWonen: woningbouw 

enerzijds, welzijnswerk anderzijds. Durven met problemen met de huurbaas 

zich te melden bij de welzijnswerkers? 

19 juni 2019 

De PR is in deze vergadering bijgepraat over de stand van zaken rondom 

laaggeletterdheid. Veel mensen (zo’n 16% van de bevolking) in West-

Friesland hebben moeite met lezen, schrijven en digitalisering. Zoveel dat 

het hen hindert in het dagelijks leven. Dit zijn niet alleen mensen van 

allochtone afkomst, maar juist ook veel van autochtone herkomst. En die 
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laatste doelgroep is heel lastig te vinden, schaamte speelt hier een grote 

rol. Laaggeletterdheid wordt in deze regio aangepakt door het Taalhuis, 

onder leiding van WerkSaam. Er zijn allerlei initiatieven om mensen te 

helpen de taal beter te leren beheersen. Taalhuis heeft als taak om iedereen 

die aangemeld wordt een passend aanbod te doen. Dat kan een formele 

opleiding bij het ROC zijn, maar ook een taalmaatjesproject of 

conversatielessen. Het taalaanbod is (inclusief ROC) gratis voor de 

deelnemers. Het Taalhuis zorgt ook voor afstemming tussen de aanbieders, 

zodat het aanbod zo breed mogelijk is en er geen overlap plaatsvindt.  

De PR is ook geïnformeerd over het lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente 

zet vooral in op preventie, tenslotte is het voorkomen van problemen veel 

beter (en goedkoper) dan ze oplossen.  

18 september 2019 

In deze vergadering heeft de PR kennisgemaakt met de nieuwe directeur 

van WelWonen. Dit was een positief gesprek, beide partijen zien uit naar 

een goede samenwerking. De directeur heeft uitleg gegeven over de 

structuur, werkwijze en vormen van toezicht op de werkzaamheden van 

WelWonen.  

I.v.m. een aantal adviesaanvragen waren er beleidsmedewerkers aanwezig 

om uitleg te geven. Dit betrof de beleidsregels bijzondere bijstand, de 

nieuwe verordeningen Jeugd en WMO, de conceptvisie Sociaal Domein en 

het continu tevredenheidsonderzoek bij cliënten WMO en Jeugd. Na de 

uitleg heeft de PR hier formeel schriftelijke adviezen over gegeven. Vooral 

de Visie Sociaal Domein is een optimistisch, mooi geschreven stuk. Hoe de 

uitvoering in de praktijk zal uitpakken zal de PR nauwgezet blijven volgen. 

Wanneer de raad dat nodig acht zullen er adviezen aan het college volgen 

over bijstelling van beleid.  

16 oktober 2019 

Het dagelijks bestuur van de PR heeft voorafgaand aan deze vergadering 

met 3 kandidaat-leden gesproken. Zij worden voorgedragen voor 

benoeming. Daarnaast zijn de adviesaanvragen uit de vorige vergadering 

nogmaals aan de orde gekomen; er is meer uitleg gekomen en de adviezen 

zijn definitief goedgekeurd door de leden van de PR. O.g.v. de bijzondere 

bijstand pleit de PR voor maatwerk. Er zijn kaders en regels, maar 

daarbinnen moet iedere situatie individueel beoordeeld worden. 

De volgende wijkavond, in Plan Zuid, wordt voorbereid.  

20 november 2019 

De PR is in deze vergadering geïnformeerd over de werkzaamheden en 

manier van werken van WerkSaam. WerkSaam is een gemeenschappelijke 



[8] 
 

regeling, opgezet door de 7 West-Friese gemeenten. De wethouders van de 

gemeenten vormen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. 

WerkSaam begeleidt mensen waar mogelijk naar werk, en doet dat door 

training, coaching en begeleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Participatiewet. Daarnaast is WerkSaam ook 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid m.b.t. 

laaggeletterdheid. In West-Friesland heeft WerkSaam ongeveer 2900 

cliënten met een bijstandsuitkering. Landelijk zijn dat er ongeveer 329.000. 

WerkSaam heeft ook een cliëntenraad. Afgesproken wordt dat de PR in 

2020 een vertegenwoordiger van deze raad uitnodigt voor een 

kennismaking en informatie-uitwisseling. 

Naar aanleiding van de avond in Plan Zuid wordt besloten de welzijnswerker 

van de Oranjekeet in de vergadering uit te nodigen, om van hem te horen 

hoe het gaat in de Oranjestraat en wat er gedaan wordt om de overlast 

waar mogelijk te voorkomen.  

18 december 2019 

In deze vergadering is de welzijnswerker van de Oranjekeet aanwezig om 

over zijn werk en de bewoners van de Oranjestraat te vertellen. Hij heeft 

zich inmiddels een vertrouwenspositie verworven, mensen durven naar de 

welzijnswerker toe te komen met hun vragen en problemen. Het is echter 

wel een kwetsbare functie: als deze welzijnswerker ziek is, op vakantie, of 

een andere baan krijgt, ligt het welzijnswerk in de wijk stil. De 

welzijnswerker heeft veel ideeën, maar helaas zijn de uren beperkt. De 

Oranjekeet heeft zijn bestaansrecht echter zeer zeker bewezen.  

 
Wijkavonden (korte samenvatting) 

 
30 januari 2019, bewonersavond IJsselzand 

De PR heeft samen met de welzijnswerkers van WelWonen d.m.v. flyers de 

bewoners van Plan Noord uitgenodigd om in wijkcentrum IJsselzand te 

komen praten over wat er leeft in de wijk, op het gebied van het sociaal 

domein. Met de geplande renovaties in het achterhoofd, is er 

begrijpelijkerwijze wel wat onrust onder de inwoners. Uit het gesprek met 

de bewoner van Plan Noord (er waren er ongeveer 20 aanwezig) komen een 

aantal thema’s naar voren. Dat zijn o.a. eenzaamheid, 

schuldenproblematiek en integratie. Vanuit IJsselzand worden er al diverse 

activiteiten georganiseerd, de welzijnswerkers willen met hun aanbod heel 

graag beter aansluiten op de vraag. De PR wil vooral graag horen wat er 

leeft, zodat zij de gemeente kan voorzien van goede adviezen over hoe te 

handelen in deze wijk. Beschikbaar zijn en bereikbaar zijn voor informatie 

over alles wat de gemeente voor individuen kan doen is er daar een van. 
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Complicerende factor is dat de bewoners van de wijk elkaars taal (en het 

Nederlands) lang niet altijd voldoende machtig zijn. Er zou ook aandacht 

voor het jongerenwerk moeten zijn, misschien ook met muzikale activiteiten 

voor de jeugd. 

29 oktober 2019, wijkavond Plan Zuid 

Deze bijeenkomst was goed bezocht, met ongeveer 30 aanwezigen. Er zijn 

diverse punten besproken, o.a. verkeersveiligheid en het gebrek aan 

passende woningen voor mensen die graag in de wijk willen blijven. Het 

belangrijkste punt is echter de overlast die wordt veroorzaakt door de 

bewoners van de Oranjestraat, van wie er veel diverse problemen o.g.v. 

ggz en verslaving hebben. Met de opening van de Oranjekeet proberen 

gemeente en WelWonen hier iets aan te doen. De sociale samenhang en 

zorg voor elkaar is in deze wijk gelukkig uitstekend. Er wordt veel 

georganiseerd, en mensen kijken naar elkaar om. 

 
 

 
 

 


