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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 Participatieraad is het van groot belang om de participatie van de 

inwoners van Enkhuizen van de grond te krijgen, zodat de uitvoering van 
de Omgevingswet zo goed mogelijk aansluit op datgene wat er leeft in de 

Enkhuizer samenleving. 
Met “WelWonen” bestaan er goede contacten.  

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

penningmeester. De onafhankelijk voorzitter heeft de (technische) leiding 

van de bijeenkomsten van de participatieraad. De voorzitter heeft geen 

stemrecht. 

Huishoudelijk reglement 
 

Een voorstel huishoudelijk reglement is opgesteld maar wacht nog op 
uitsluitsel van de gemeente betreffende de wijze van uitbetaling 

vergoedingen en kan dan overeenkomstig worden aangepast. 
 

 

Activiteiten en vergaderingen 
 

Leden van de Participatieraad wonen verschillende voorlichtings-
bijeenkomsten bij 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 infoavonden aan de 
gemeenteraad over het sociaal domein. 

In februari 2020 heeft de p-raad, samen met de landelijke organisatie “De 
Koepel”, de afgelopen periode geëvalueerd. Deze evaluatie was zinvol, goed 

begeleid en de onderwerpen die we wilden behandelen zijn aan de orde 
gekomen. 

 
De participatieraad heeft tijdens een van haar vergaderingen o.a. kennis 

gemaakt met de welzijnsmedewerker van de Oranjestraat. 
 

De vergaderingen (± 10 per jaar) van de Participatieraad vinden in principe 
plaats in het stadhuis. Door de corona moesten we echter uitwijken naar 

ruimere locaties. Ook waren we genoodzaakt verschillende keren digitaal, 
via “Zoom”  te vergaderen. 

Regelmatig bezoeken beleidsambtenaren onze vergaderingen om de p-raad 

nader te informeren. 
De wethouder, de heer D. Luyckx, is een regelmatige bezoeker van onze 

vergaderingen. 
 

Financiën 
 

De participatieraad wil graag haar uitgaven beheersbaar houden. Daarom 

is besloten de notulen/besluitenlijst zelf voortaan te verzorgen. Ook het feit 
dat er voortaan in het gemeentehuis wordt vergaderd scheelt in de kosten. 
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Overleg gemeente 
 
Eens per kwartaal bespreekt het dagelijks bestuur met een afvaardiging van 

de gemeente, samen met de adviesraden van Stedebroec en Drechterland, 
haar activiteiten en de rol van de gemeente. 

 

Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein West-
Friesland 
 

Onze p-raad schuift regelmatig aan bij het voorzittersoverleg van de 
adviesraden uit West-Friesland. Na een lange periode is er weer contact 

tussen de diverse adviesraden.   
 

Nieuwe leden participatieraad 
 

Helaas moest de participatieraad Enkhuizen, om uiteenlopende redenen, 

afscheid nemen van 3 van haar leden.  
De oproep voor nieuwe leden was succesvol. We mochten 4 enthousiaste 

Enkhuizers, met uiteenlopende achtergronden, verwelkomen in de 
participatieraad. 

De participatieraad Enkhuizen telt momenteel 10 leden en een 
onafhankelijk voorzitter. 

 
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. 

 Toegankelijkheid gebouwen. 

 WMO en WerkSaam. 
 Communicatie/Public Relations. 
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Uitgebrachte adviezen aan het college 

 
 Advies m.b.t. uitvoeringsregels, nadere regels en financieel besluit 

jeugdhulp. 
 Advies m.b.t. het plan van aanpak om te komen tot een 

dementievriendelijke gemeente.  
 Advies m.b.t. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. 

 Ongevraagd advies/vragen aangaande het rapport BMC en 

opmerkingen over de voorlichtingsavond Sociaal Domein op 4 februari 
2020. 

 
 

 
Korte samenvatting gehouden vergaderingen 

 
Januari  2020: 

Twee van onze leden zijn beschikbaar bij de aanpak van de gemeente 
“eenzaamheid” aangaande. 

Zodra er voldoende leden zijn, starten we de werkgroep “Toegankelijkheid” 
op. 

Afgesproken wordt dat klachten van inwoners m.b.t. het sociaal domein 
doorgestuurd worden naar de verantwoordelijk ambtenaar. Deze draagt er 

zorg voor dat de klachten onderzocht worden. 
Mochten er veel klachten bij ons binnenkomen van dezelfde aard, 

bespreken we wat daarmee te doen. 
Onze webpagina op de website van de gemeente Enkhuizen wordt door de 

secretaris en de webmaster van de gemeente actueel gehouden. 

Na overleg met de webmaster is afgesproken dat we een eigen website nog 
even parkeren. 

Er zijn plannen voor een wijkavond in Oude Gouw. Joop werkt deze avond 
nader uit. 

Plannen om de publiciteit, ten einde meer naamsbekendheid te krijgen, 
zullen nader worden uitgewerkt. 

 
Februari 2020: 

Onze voorzitter heeft zich per direct teruggetrokken, zodat we op zoek 
moesten naar een nieuwe voorzitter. Nel Rustenburg is hiertoe bereid en 

heeft ieders stem. 
Van de gemeentesecretaris hebben we vernomen dat we voortaan in het 

gemeentehuis kunnen vergaderen.  
Er komt een oproep voor nieuwe leden. 

Voortaan worden er geen notulen meer gemaakt, maar een besluitenlijst. 

De voorlichtingsbijeenkomst “Samenleving” in het gemeentehuis van 
Stedebroec is door verschillende leden van onze raad bezocht. Opvallend 

waren de grote cultuurverschillen tussen de SED-gemeenten onderling. 
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Enkhuizen stond altijd bekend als een goede sociale gemeente. Uitkeringen 

toewijzing woningen e.d. aangaande. Er moet voor worden gewaakt dat dat 
ook zo blijft. 

 

Maart 2020: 
Beleidsmedewerkers hoeven wat ons betreft niet alleen tijdens een 

vergadering van de participatieraad uitleg over een notitie te komen geven. 
We hebben er geen problemen mee als dat op een ander tijdstip plaats 

vindt. 
Afgesproken is een ongevraagd advies uit te brengen over de infoavond 

door BMC aan de gemeenteraad over “uitgave jeugdhulp”. 
 

April 2020: (digitaal vergaderd) 
Vragen van “D66”  over onze raad zijn door de secretaris telefonisch 

beantwoord. 
De wijkbijeenkomst in Oude Gouw vervalt i.v.m. het coronavirus. 

De leden van de raad gaan zich in “De Drom” aan de Enkhuizers een voor 
een voorstellen. Met de voorlichter van de gemeente is e.e.a. afgesproken. 

De voorzitter doet navraag naar de begroting van het sociaal domein i.v.m. 

onze gedachtebepaling hieromtrent. 
 

Mei 2020: (digitaal vergaderd) 

In verband met het vertrek van onze gemeentelijke ondersteunen, worden 

we voortaan ondersteund door het bestuurssretariaat van Stedebroec. 
 

Juni 2020: 
In deze vergadering kregen we uitleg door beleidsmedewerkers over het 

sociaal domein. 
De voorzitter en secretaris hebben een overleg met de nieuwe teamleider 

gehad. 
 

September 2020: 
Het “Dementieplan” is besproken teneinde een advies te kunnen 

uitbrengen. 

We ondervinden dat het door de corona lastig is om contacten met derden 
te leggen en onderhouden. 

Twee van onze leden hebben gesproken met “De Hoofdzaak”. 
De netwerklijst wordt geactualiseerd. Besproken is/wordt hoe handig 

contacten te leggen. 
Twee van onze leden zullen de bijeenkomst m.b.t. “Schuldhulpverlening”  

bijwonen. 
 

Oktober 2020: 
Op de oproep in “De Drom” om nieuwe leden hebben een aantal Enkhuizers 

gereageerd. Eind oktober zal met hen een gesprek gevoerd gaan worden. 
De nieuwe leden kunnen een videotraining van “De Koepel” in januari 

volgen. 



[7] 
 

De voorzitter doet verslag van een bijeenkomst van de 7 adviesraden uit 

West-Friesland en haar contact met de bibliotheek. 
Op een vraag eenzaamheid aangaande van WelWonen, heeft de 

participatieraad gereageerd. 

De wethouder informeert ons over de jeugdzorgperikelen.  
Onze raad vraagt informatie over de bezuinigingen het sociaal domein 

aangaande.  
Een van de leden van de p-raad vertelt over de complexiteit van de 

formulieren aangaande het “perspectiefplan jeugdzorg”. De participatieraad 
gaat zich hierin nader verdiepen. 

 
November 2020: 

De 4 nieuwe leden stellen zich in deze bijeenkomst voor. De nieuwe leden 
en 1 ander lid zullen de digitale training van “De Koepel” in januari  

bijwonen. 
Daar het financiële overzicht het sociaal domein aangaande voor leden 

zonder een financiële achtergrond te complex is, wordt om uitleg door de 
gemeente gevraagd.  

In de Cloud (One Drive) zal het centraal archief van de participatieraad 

worden ondergebracht. 
 

December 2020: (digitaal vergaderd) 

Radaradvies gaf een presentatie over het onderzoek uitvoering 

Participatiewet in opdracht van de gemeenteraad. 

De cliënten zijn zowel bij de gemeente als bij WerkSaam goed in beeld. 
Onze vergaderingen zullen we, zolang de regelgeving fysiek vergaderen 

verbiedt, digitaal via “Zoom” plaats vinden. 
De bijdrage van een van de leden over de versnippering in de zorg, wordt 

in de volgende vergadering besproken. 
“One Drive” zal verder uitgebouwd gaan worden, zodat een ieder lid van 

de p-raad daar de stukken terug kan vinden en plaatsen. 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 


